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Alates 2001. aastast peetakse 
iga aasta 25. mail paljudes 
maailma riikides käterätiku-
päeva. See on austusavaldus 
varalahkunud inglise ulme-, 
huumori- ja draamakirjani-
kule Douglas Noel Adamsile 
(1952-2001), kes sai kogu 
maailmas kuulsaks sarja 
„Pöidlaküüdi reisijuht Galak-
tikas” autorina. On kokku le-
pitud, et käterätikupäeva tä-
histatakse kaks nädalat pärast 
Douglas Adamsi surma.

Eesti keeles on Adamsilt il-
munud romaanid „Elu, uni-
versum ja kõik”, „Enamasti 
ohutu”, „Nägemiseni, ja aitäh 
kala eest”, „Universumi lõpu 
restoran” ja loomulikult tema 
peateos „Pöidlaküüdi reisijuht 
Galaktikas”. Just selles viimati 
mainitud raamatus (origi-
naalpealkiri: The Hitchhiker’s 
Guide to the Galaxy) nimetas 

ta käterätikut kõige kasuliku-
maks asjaks, mis ühel hääleta-
jal või autostopiga reisijal 
üldse olemas olla saab, mat-
kaku see inimene siis tavalis-
tel maanteedel või universu-
miradadel. Tema sõnutsi on 
käterätikul suur praktiline 
väärtus ja sellele lisaks veel ka 
psühholoogiline mõju.

Douglas Adams kirjutab nõnda: 
„„Pöidlaküüdi reisijuht Galakti-
kas“ ütleb rätikute kohta nii 
mõndagi. Rätik, ütleb ta, on pea-
aegu kõige valdavamalt kasulik 
asi, mis tähtedevahelisel hääleta-
jal olla saab. Osalt on sellel suur 
praktiline väärtus – te võite selle 
endale sooja pärast ümber mäs-
sida, kui üle Jaglan Beeta kül-
made kuude sööstate; te võite 
selle peal lamada Santraginus V 
briljantsetel marmorliivaranda-
del, hingates sisse joovastavaid 
mereaure; te võite selle all ma-
gada Kakrafooni kõrbemaailma 
nõnda punaselt säravate tähtede 
paistel; kasutada seda seilami-
seks miniparvel piki aeglast ja 
rasket Koijõge; niisutada seda 
käsitsivõitluse tarvis; mässida 
selle endale ümber pea, et tõrju-
da eemale mürgiseid suitse või 
vältida Traali apla lutikalatsaja 
looma pilku (üks mõistusvasta-
selt tobe elukas: ta arvab, et kui 
sina teda ei näe, ei näe tema 
sind ka – loll nagu saabas, aga 
väga-väga ablas); te võite lehvi-
tada oma rätikut ohuolukorras 
hädasignaaliks ja muidugi end 
sellega kuivatada, kui see ikka 
veel paistab piisavalt puhas ole-
vat.

Palju tähtsam on, et rätikul 
on mõõtmatu psühholoogiline 
väärtus. Kui strag (strag: mit-
te-pöidlaküüdikas) avastab, et 
pöidlaküüdikal on kaasas rätik, 
arvab ta mingil põhjusel auto-
maatselt, et tollel on olemas ka 
hambahari, näorätt, seep, karp 
küpsiseid, plasku, kompass, 
kaart, nöörirull, sääsetõrjeva-
hend, märja ilma varustus, 
skafander jne, jne. Veelgi enam, 
strag laenab sel puhul pöidla-
küüdikale rõõmsalt ükskõik 
millise nendest või tosina muud 

asja, mille pöidlaküüdikas on 
juhuslikult „kaotanud“. Strag ni-
melt arvab, et iga mehega, kes 
suudab Galaktika pikkuses ja 
laiuses hääletada, karmi ja ka-
sinat elu elada, võimatuga või-
delda, võita ja ikka teada, kus ta 
rätik on, tuleb arvestada.

Siit ka fraas, mis on pöidla-
küüdikate slängi ilmunud: 
„Kuule, sa sehmid selle Ford 
Prefecti vennaga? Vaat see on 
kutt, kes tõesti teab, kus ta rätik 
on.“ (Sehmima: tundma, teadlik 
olema, kohtuma, seksima; vend: 
tõesti timm kuju; kutt: tõesti 
hämmastavalt timm kuju.)“

Tänane tähtpäev asutati 
koheselt pärast kultuskirjani-
ku ja paljude iidoli Douglas 
Noel Adamsi (DNA) ootama-
tut surma, kui 14. mail 2001. 
aastal 
ilmus 
talle 
pü-
hen-
datud 
mä-
les-
tusar-
tik-
kel, 
milles 
kirju-
tati: 
„Ko-
gu 
maa-
ilma fännid tunnevad puu-
dust äsjalahkunud Douglas 
Adamsist. Et tema austajad 
saaksid geeniust paremini 
austada, tähistagem kaks nä-
dalat pärast tema surma (25. 
mail 2001) käterätikupäeva. 
Kõik Adamsi fännid peaksid 
sel päeval endaga kaasas 
kandma rätikut. Olgu käterä-
tik kõigile nähtavas kohas ja 
kasutage seda jututeemana, et 
need, kes kunagi pole luge-
nud „Pöidlaküüdi reisijuhti 
Galaktikas”, läheksid ja ostak-
sid endale selle raamatu. Kä-
terätikuga võib teha mida 
iganes – keerata ümber pea, 
kasutada relvana, immutada 
toitainetega!” 

Nii toimuski esimene käte-
rätikupäev vaid 49aastaselt 
surnud Adamsi mälestuseks 
juba 25. mail 2001 ja sellest 
alates on seda päeva peetud 
igal aastal kümnetes maailma 
riikides. USA uudisteportaal 
The Huffington Post on ni-
metanud käterätikupäeva 
üheks maailmakirjanduse 
suuremaks traditsiooniks.

Sel päeval on kombeks kan-
da endaga igal pool kaasas kä-
terätikut ja sellest ei soovitata 
terve päeva jooksul loobuda. 
Samas võib rätti kanda mit-
meti, olenevalt inimese tähe-
lepanuvajadusest: avalikult 
(kaelas, õlal, peas, kõhu üm-
ber, käevarrel) või varjatult 
(rõivaste all, portfellis). Kõige 
innukamad Adamsi ja käterä-
tikupäeva fännid kannavad 

rätikut 
nii 
nähta-
val ko-
hal kui 
või-
malik 
ja tun-
nevad 
selle 
üle uh-
kust.

Vä-
hesel 
määral 
on kä-
teräti-

kupäeva tähistatud alates 
2004. aastast ka Eestis. Mõni 
aeg tagasi eksisteeris meil ko-
guni inglise kirjaniku fän-
niklubi – DNA Austajate Klu-
bi ehk DNAAK, mis tänaseks 
on tegevuse lõpetanud. Kui 
veebileheküljel http://towel-
day.org/ on üles loetud mitu 
riiki, kus käesoleval aastal kä-
terätikupäeva tähistatakse, 
siis Eestit me sellest nimekir-
jast ei leia. Seevastu meie naa-
berriigis Soomes on see tun-
duvalt olulisem ja tähtsam pi-
dupäev.

Allan Espenberg

Täna tuleb ringi käia käterätikuga

KUIDAS NIMETATAKSE TÄNAST 
TÄHTPÄEVA VÄLISRIIKIDES?
Hispaanias – Día de la toalla
Prantsusmaal – Jour de la serviette
Rootsis – Handduksdagen 
Saksamaal – Handtuch-Tag
Soomes – Pyyhepäivä
Suurbritannias – Towel Day
Türgis – Havlu Günü 
Ungaris – Törülközőnap 
Venemaal – День полотенца
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Rotary klubi andis täna-
vu taas turvalisuse loo-
misel silma paistnutele 
välja viis preemiat, teis-
te hulgas said heade töö-
tulemuste eest autasu 
Rakvere politseijaos-
konna koerajuht Tarmo 
Nukka koos belgia lam-
bakoer Nitroga.

Liisi Kanna

Tallinna Rotary klubi tun-
nustab preemiatega parimad 
politseinikke alates 2001. aas-
tast – eesmärgiks on väärtus-
tada ja tunnustada Eesti polit-
sei tööd ning tõsta esile noori 
inimesi, kes on toonud orga-
nisatsiooni värskeid ideid ja 
panustanud selle arengusse.

Tänavu pälvisid parima 
noore turvalisuse looja tiitli 
Jõhvi patrullpolitseinik Sofia 
Islevskaja, Võru patrullpolit-
seinik Kristo Lindsalu, 
Ida-Harju patrullpolitseinik 
Henri Rauk ja Ida prefektuuri 
narkokuritegude uurija Mari 
Kraav, kes annab igapäevaselt 
oma panuse Ida-Virumaa 
turvalisemaks elupaigaks 
muutmisel. Parimaks koera-
juhiks nimetati Rakvere koe-
rajuht Tarmo Nukka koos 
belgia lambakoer Nitroga.

Rakvere koerajuht sai tunnustuse

Tarmo Nukka jaoks on Nitro esimene teenistuskoer, keda ta kasvatab.
Foto: PPA

Tallinna Rotary klubi pre-
sidendi Veiko Paalma sõnul 
vajab Eesti samaaegselt kolme 
elementi – turvalisust, inspi-
ratsiooni ja järjepidevust. „Il-
ma nende kolme eesmärgi 
poole liikumata ei saa me ku-
juneda jätkusuutlikeks. Iga-
ühel on selles oma roll. Meie 
tänastes peategelastes peegel-
duvad need kolm eesmärki 

täht-tähelt igapäevatöö väär-
tustena ja kõnelevad inimliku 
hinge visadusest,“ sõnas Paal-
ma.

Järjepidevus on koerajuhi ja 
koera koostöö arendamisel 
kindlasti väga olulisel kohal. 
Tarmo Nukka on kuueaastast 
Nitrot kasvatanud ja treeni-
nud algusest peale. See on ka 
tavapärane praktika, et koeral 

on üks juht, kui just mingit 
laadi elulised mõjutajad vahe-
le ei tule. Nitro elab Tarmo 
kodus ja mehe sõnul on alates 
koera tulekust väga palju te-
ma tähelepanust just Nitrole 
läinud.

„Politseitöö on ikka patrul-
limine, aga koeraga tuleb te-
geleda ka töövälisel ajal. Ta 
tahab vähemalt kolm korda 
päeva jalutada – vahet pole, 
mis ilm õues on. Lõdvaks ei 
saa ennast lasta, muidu kaob 
ka koeral motivatsioon,“ rää-
kis koerajuht.

Ta märkis, et sellised tun-
nustused annavad loomuli-
kult indu juurde. „See oli 
meie jaoks väga tore täht-
päev. Loob positiivse meele-
olu, kui sind ja su koera tun-
nustatakse. Eks igasugune 
tunnustus motiveerib ini-
mest,“ kirjeldas koerajuht 
saadud tiitli olulisust.

Tarmo Nukka lisas, et iga-
päevaselt on suureks moti-
vatsiooniks aga töövõidud. 
„Kui saad jälje üles, leiad kel-
legi – näed oma töö tulemu-
si,“ kirjeldas koerajuht olu-
kordi, mil tööst tõeliselt rõõ-
mu tunneb.

Tarmo Nukka jaoks on te-
gu esimese teenistuskoera 
kasvatamisega ning koerajuht 
tõdes, et on olnud ka masen-
dushetki, kus ei tea, mida te-
ha. „Igal koeral on oma käitu-

mismustrid ja iseloom, nii 
nagu inimeselgi. On vaja ko-
gemust, et koer kasvatada 
korralikuks teenistuskoeraks, 
kogemus tuleb aga aastatega,“ 
sõnas ta.

„On hea, kui keegi sind al-
guses suunab. Üksnes omal 
jõul teenistuskoera ei kasva- 
ta – taustatoetajad on väga 
olulised,“ jätkas mees. „Koera 
kasvatamine on grupitöö – 
meil on palju harjutusi, mida 
üksi teha ei saa. Tänan oma 
grupi liikmeid, et nad on nii 
mõistvad olnud.“

Kolleegid on iseloomusta-
nud Tarmo Nukkat ja Nitrot 
kui tugevat meeskonda, kellel 
on head töötulemused nii jäl-
jeajamistel, läbiotsimistel, ka-
dunud inimeste otsimistel kui 
ka narkootikumide avastami-
sel. Koos on nad osalenud 
teenistuskoerte kutsemeister-
likkuse võistlustel, kus on 
saavutanud auhinnalisi kohti. 
Samuti on nad esindanud Po-
litsei- ja Piirivalveametit rah-
vusvahelistel võistlustel.

Tarmo Nukka ise märkis 
aga, et saadud autasu on tun-
nustuseks kogu Rakvere rüh-
ma tööle. „Meie rühm on pil-
dis! Mõned aastad tagasi sai 
sama tunnustuse ka meie liige 
Raul Bamberg. Arvan, et 
Rakvere meeskond on praegu 
üks parimaid,“ sõnas Nukka.

PÕLENG
23. mail kell 12.47 käisid 
päästjad kustutamas Tapa 
linnas Leina tänaval põle-
vat kulu. 24. mail kell 7.05 
käisid päästjad uuesti sa-
mas kohas teetööde mater-
jali rulle kustutamas.

LIIKLUSÕNNETUS
21. mail kella 19.55 ajal toi-
mus liiklusõnnetus Kunda 
linnas Kasemäe tn 13 juu-
res, kus juhtimisõiguseta 
20aastane mees kaotas 
mootorratast Suzuki 
GSX-R 1000 juhtides sõi-
duki üle kontrolli ja sõitis 
lauges paremkurvis vasa-
kule teelt välja vastu metal-
list teepiirdeid. Mootorrat-
tur toimetati Rakvere 
haiglasse. Liiklusõnnetuse 
täpsemad asjaolud on selgi-
tamisel.

RASKE KEHAVIGASTU-
SE TEKITAMINE
19. mail lükkas Haljala val-
las asuvas majas 31aastane 
majaomanik 33aastast ag-
ressiivset külalist, mille ta-
gajärjel viimane kukkus. 
Kiirabi toimetas mehe 
haiglasse, kus ta järgmisel 
päeval suri. Politsei pidas 
31aastase mehe vajalike 
menetlustoimingute teos-
tamise ajaks kahtlustatava-
na kinni. Täpsemad asja-
olud selguvad kriminaal-
menetluse käigus.

MUST KROONIKA
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Rakvere linn otsustas 
soetada 35 000 euroga 
osa Pikk 22 asuvast kin-
nistust, mille korda tege-
mine on osa Pika tänava 
arendamise projektist.

Liisi Kanna

Rakvere volikogu viimatisel 
istungil otsustati soetada osa 
Pikk tänav 22 korterioman-
dist, kus praeguseks tegelik-
kuses kortereid ei eksisteeri – 
tegemist on Kaitseliidu maja 
vastas asuva lageda ja künkli-
ku platsiga.

„Probleem on selles, et seal 
oli omal ajal korterelamu, mis 
põles paarkümmend aastat 
tagasi ära. Tegemist on selles 
mõttes korteriomandiga, et 
need ei haihtunud kusagile 
ära, vaid põlesid maha, aga 
vormistuslikult on need selli-
sena seal siiamaani alles,“ sel-

gitas linnavolikogu esimees 
Mihkel Juhkami.

„Selle suurus on 2000 ruut-
meetrit. 47 protsendi ulatuses 
kuulub kinnistu omanikele, 
kelle korterid olid erastatud. 
OS Rakvere Elamuhooldus, 
endise elamuvalitsuse järeltu-
lijana, on umbes 52 protsendi 
omanik. Linnale kuulub sel-
lest ainult kitsas kiil, mis lä-
heb põlenud maja seina äärest 
Vallimäe trepini,“ täpsustas 
Juhkami.

Praegu on oma osa eelkok-
kuleppe kohaselt 35 000 eu-
roga soostunud müüma vaid 
Rakvere Elamuhooldus. „Het-
kel ei ole veel täit selgust. Me 
teeme selle nimel tööd, et ka 
ülejäänud osad saaks ostetud,“ 
märkis abilinnapea 
Neeme-Jaak Paap.

Kogu kinnistu on aga üks 
suur tükk, millel pole konk-
reetseid osasid – piirid on ja-
gamata. Seetõttu tuleb oman-
dada mõtteline osa. Istungil 

Möödunud reedel toimus esi-
mene töökohtumine Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liidu 
(VIROL) juurde moodusta-
tud maakondlikul tervise-
nõukogul.

Nõukogu esinaiseks valitud 
VIROLi turvalisuse ja rahva-
tervise spetsialisti Kaidy Alja-
ma sõnul on nii maakonna 
kui kogu Eesti tervise ja hea-
olunäitajad muret tekitavad. 
„Näiteks iga neljas Eesti 1. 
klassi laps on ülekaaluline või 
rasvunud, erinevad sõltuvust 
tekitavad ained nagu kanep, 
mokatubakas, alkohol jm on 
noorte seas üha populaarse-
mad,“ sõnas Aljama.

Esimesel kokkusaamisel 

anti ülevaade Lääne-Virumaa 
tervisenõukogu eesmärki-
dest, rollidest ja esmastest 
ülesannetest, lepiti kokku 
edasistes praktilistes sammu-
des ning vaadati üle 2018. 
aasta tööplaan.

„Üheks kõige olulisemaks 
tegevuseks sel aastal on Lää-
ne-Virumaa tervise/heaolu-
profiili koostamine. Profiili 
tulem aitab seada fookust 
järgmiste aastate jaoks ning 
selle järgi koostatakse tege-
vuskava. Profiil peaks koos 
tegevuskavaga valmis olema 
15. oktoobriks,“ tutvustas esi-
naine tänavusi plaane.

„2018. aasta oluline tegevus 
on koostöövõrgustike või-

mestamine ning suunamine 
teadliku tervisedendamise 
poole,“ jätkas ta.

„Rääkides lähiajal toimuva-
test üritustest, mis aitavad 
täita väiksemaid eesmärke, 
kuid pole suunatud niivõrd 
tervisekäitumise muutustele, 
siis 26. mail toimub Põhja-
keskuses ohutuspäev ning 
juuni alguses lastelaager 
„Kaitse end ja aita teist“,“ lisas 
Aljama.

Varasemalt tegutses nõu-
kogu Lääne-Viru maavalitsu-
se juures. Eelmiste aastatega 
võrreldes on täienenud liik-
mete arv. Kui varem kuulus 
nõukogusse 12 inimest, siis 
nüüd on lisandunud esindaja 

igast omavalitsusest ning liik-
meid on kokku 20.

Lisaks omavalitsustele osa-
levad tervisenõukogu töös 
Päästeameti Ida päästekeskus, 
Politsei- ja Piirivalveameti 
Ida prefektuur, Kaitseliidu 
Viru malev, Maanteeamet, 
Lääne-Virumaa lasteaedade 
ja koolide tervisedenduse 
koordinaatorid, Rakvere Sot-
siaalkeskus, Rakvere Haigla ja 
Lääne-Virumaa Spordiliit.

„Tegemist ei ole suletud 
nõukoguga, vaid vastavalt va-
jadusele kaasame erinevaid 
osapooli – noori, teisi asutusi, 
MTÜsid jne,“ täpsustas Alja-
ma.

Liisi Kanna

Koostatakse Lääne-Virumaa terviseprofi ili

Rakvere linn ostab osa Pikk 22 kinnistust

Plats on plaanis katta betoonplaatidega ning paigaldada sinna tänava-
mööbel ja lilleklumbid. Sellest peaks saama korrastatud istumisala.

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

tekitas see asjaolu esialgu pal-
judes segadust ja vastumeel-
sust – kas ei võiks enne kind-

laid piire paika panna, miks 
osta põrsas kotis? Paap selgi-
tas, et krundi jaotuse saaks 

kaasomanikega kokku leppi-
da, ent kuniks seda kokkule-
pet ei ole, saadakse omandada 
vaid mõtteline osa.

Volinikud leebusid kuuldes, 
et asjaga on kiire Pika tänava 
projekti ajakava pärast ning 
EAS on lubanud ostu ka ra-
hastada. „31. juulil peame esi-
tame EASile kinnistusraama-
tu väljatrüki, kas oleme oma-
nikud või mitte,“ märkis 
Paap.

Niisiis on kinnistu korda 
tegemine üheks osaks Pika tä-
nava rekonstrueerimise pro-
jektist ning EAS oli nõus kin-
nistu soetamist finantseerima 
60 000 euro ulatuses. „Kui me 
üldse ei osta midagi, siis vä-
hendatakse selle võrra pro-
jekti rahasid, kui ostame pool, 
siis 30 000 võrra,“ selgitas 
Juhkami.

„Pool rahast antakse tingi-
musel, et me teeme ikkagi 
terve kinnistu korda. Isegi 
kui me ei ole teise poole oma-

nikud, teeme oma vahendi-
test korda,“ täpsustas linna-
pea Marko Torm. „Kui me ei 
ole kinnistu omanikud ühel 
ega teisel kujul ja seda korda 
ei tee, on võimalus, et võetak-
se projekt tervikuna letti ja 
hakatakse hindama, kas ühe 
osa eemaldamine mõjutab 
oluliselt selle projekti mõju 
piirkonnale. See oleks meie 
joaks muidugi keerulisem 
olukord,“ jätkas linnapea.

„Ning milline oleks vaate-
pilt, kui tänav rekonstrueeri-
takse ja Pikk 22 jääks selli-
seks, nagu see on?“ kutsus 
Torm kaasa mõtlema, lisades, 
et kõnealune kinnistu asub 
täpselt põhi liikumismarsruu-
dil.

Volikogu hääletas ostu 
poolt, andes linnavalitsusele 
kaasa soovituse pidada läbi-
rääkimisi ja osta võimalusel 
ära ka ülejäänud osa.
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Rakvere Ametikooli kü-
lastas kolmapäeval Sak-
samaalt Schleswig-Hols-
teini liidumaa kutsekoo-
lijuhtide delegatsioon, et 
ametikooli näitel tutvu-
da digitaliseerimisprot-
sessiga Eesti koolides. 
Delegatsiooni kuulus 12 
inimest, kümnele kooli-
juhile lisaks kaks minis-
teeriumi esindajat.

Seidi Lamus-Tšistotin

Eesti on tuntud kui digitaalne 
ühiskond ja Saksa koolijuhti-
del oli suur huvi tulla õppima, 
kuidas digitaliseerumine toi-
mub koolis ja mõjutab koo-
lielu. Neid huvitas digipööre 
Rakvere Ametikoolis, digi-
taalsete vahendite kasutamine 
õppetöödes ja muudes kooli 
protsessides.

Rakvere Ametikooli direk-
tor Kuno Rooba ja õppedi-
rektor Raili Sirgmets tutvus-
tasid külalistele nii digivahen-
dite kasutamist kooli juhtimi-
ses kui ka õppeprotsessis. Di-
rektori sõnul tekitas sakslas-
tes kõige enam hämmingut 
koolijuhi poolt igapäevaselt 
kasutatav digitaalse allkirjas-
tamise protsess. „Nende jaoks 
oli see tõeline imelugu, et di-
gitaalselt allkirjastatud doku-
mendi juurde jääb kõigile 

Parimaks noortalunikuks sai 
läänevirukas Meelis Lindret
Türi lillelaada raames toimunud „Noortalunik 2018” komp-
leksvõistluse võitis läänevirulane Meelis Lindret, kes õpib 
Järvamaa Kutsehariduskeskuses põllumajandustöötaja eri-
ala kolmandal kursusel.

Teise koha saavutas noortalunik Lauri Mukk, kolmandale 
kohale tuli Anti Viirmets Olustvere Teenindus- ja Maa- 
majanduskoolist.

2018. aasta parima noortaluniku Meelis Lindreti sõnul tu-
li talle võit lihtsalt. „Osalen sellel võistlusel juba kolmandat 
korda ning igal aastal olen poodiumil olnud. Seekord tõigi 
mulle võidu ilmselt kogemus, sest igapäevaselt põllu peal 
töötamise kõrvalt mul aega harjutada polnud,“ sõnas Lin-
dret.

Noortalunike võistluse avas maaeluminister Tarmo 
Tamm. Oma kõnes sõnas minister, et põllumajandus on 
üha enam digiteerumas ning muutub tänu sellele noorte ja-
oks järjest atraktiivsemaks. „Mul on hea meel näha nii palju 
särasilmseid noori põllumehi end proovile panemas. Kind-
lasti on teil sellest kogemusest tulevikus suur kasu,“ ütles 
minister.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe 
Roomet Sõrmuse sõnul näitas võistlus, et Eesti leidub noori, 
andekaid ja osavaid põllumehi. „Usun, et tänasel võistlusel 
osalemise järel on paljudel ees karjäär eduka põllumajandus- 
ettevõtjana. Eesti põllumajanduses on toimumas põlvkon-
dade vahetus, mistõttu on sektorisse uusi tegijaid hädasti 
vaja.“

Võistluse peakorraldaja, Järvamaa Kutsehariduskeskuse 
juhtõpetaja Aive Kupi sõnul annab noortaluniku võistlus 
noortele põllumeestele võimaluse teiste koolide sama eriala 
õpilastega tuttavaks saada ning omavahel mõõtu võtta. 
„Kõik ülesanded olid väga praktilised ning neid oskuseid 
läheb kindlasti vaja ka noorte tulevastes töödes,“ märkis 
Kupp.

Kuulutaja

Saksamaa haridusjuhid tutvusid digipöördega

Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba tänamas Saksamaa delegat-
siooni juhti.

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin 

nähtav märge, mis kell toi-
ming on tehtud. Selgitasin, et 
mingisugust represseerimist 
ei järgne, kui seda tehakse 
väljaspool tööaega,“ muigas 
Rooba.

Enim huvi tekitas Saksa ha-
ridusjuhtides ametikoolis ka-
sutusel olev siseveebi kesk-
kond, mis Rooba sõnul loodi 
koolide endi vajadusest lähtu-
valt, mitte kusagilt väljast-
poolt. Siseveebi aluse pani-
jaks oli Tartu Kutseharidus-
keskus, kuid tänaseks on see 

kasutusel juba 21 koolis ning 
täiustamine ja arendamine 
toimub igapäevaselt.

Lisaks kasutatakse ka muid 
digitaalseid lahendusi nagu 
näiteks Moodle’i õpikeskkon-
da, Webmaili ja Infokioskit, 
kuid mainimata ei saa jätta, et 
olemas on ja kasutust leiavad 
ka erinevad sotsiaalmee-
diaplatvormid: Facebook, 
Instagram ja uusim – Snap-
chat.

Küsimusele, kas koolil on 
olemas haridustehnoloog, 

vastas direktor Rooba, et ei. 
„Pean oluliseks, et iga õpetaja 
oleks ise haridustehnoloog – 
oleks piisavalt pädev, et ise-
seisvalt hakkama saada,“ sel-
gitas koolijuht. „Loomulikult 
on tehnika hooldamiseks ole-
mas eraldi inimesed ja tavali-
selt on meil ka kasutada 3-4 
antud eriala õpilase abi.“

Sakslased tundsid huvi, kas 
ka Eestis tuleb riistvara soeta-
miseks võtta pakkumised. 
Kuno Rooba vastas, et loo-
mulikult, kuid samas on meil 
olemas ka iseseisvus otsusta-
misel, aga kallimat valikut tu-
leb põhjendada.

Kui digivaldkonna arengud 
ja küsimused said päeva peale 
selgeks, siis ümarlauale jätkus 
ka üldisemaid küsimusi Eesti 
kutsehariduse toimimisest. 
Uuriti nii rahastamise, palga-
fondi kasutamise, kutseeksa-
mite läbiviimise kui ka grup-
pide täitumise kohta.

Nii Kuno Rooba kui Raili 
Sirgmets tõid välja ühe valusa 
kitsaskoha – ametikooli jõuab 
päris palju erivajadusega õpi-
lasi, kelle varasemate prob-
leemidega pole võimalik end 
kurssi viia. Tavaliselt õppurid 
ise ei räägi ja mujalt infor-
matsiooni saada pole võima-
lik ning nii selgubki esimese 
poolaasta lõpuks, et tuleb te-
gutsema hakata. Seega, üht-
seid infosüsteeme, mis kataks 
kõik haridusasutused, oleks 
veel hädasti juurde vaja.

RAKVERE • NIINE 4A
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!
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PAKUN TÖÖD

Metsahake OÜ 
pakub tööd 

puiduhakkuri operaatorile.
info@metsahake.ee 

Tel 509 2222

Võtame tööle pool-
haagis-kallurjuhi Eesti. 
Poolhaagise juhi liinile 

Helsingi-Oslo. 
Tel 501 0433

AS Lasila Betoon 
pakub tööd 

TEEDE EHITAJALE, 
MEHHANISMI-
JUHTIDELE ja 

Lasila tootmisbaasis 
BETONEERIJATELE. 

Täiendõpe kohapeal. 
Tel 3226 949, 

504 3661
info@lasilabetoon.ee

OTSIN 
METSA 

ÜLESTÖÖTAJAT 
CA 3500 TM. 
KINNISTUD 

VIRU-NIGULA 
VALLAS.

TÄPSEM INFO TEL 
5622 4605 VÕI 
IGOR@SACITO.EU

OÜ Puider Tootmine 
Pajustis pakub tööd 

CNC-pingi operaatorile. 
Võimalik väljaõpe. 

Info tööpäeviti tel 529 4854

OÜ Puider Pajustis 
pakub tööd 

tõstukijuhile. 
Info tööpäeviti 10-16.

Tel 529 4854

PALMSE PARK-HOTELL 
otsib alates sügisest 

sõbralikku ja abivalmit 
HOTELLITEENINDAJAT

Hooajatöö juuni algusest 
augus   lõpuni.

Töö vahetusega.
Elamisvõimalus kohapeal.

Nõutav inglise keele 
oskus kõnes.

CV saata aadressil: 
info@phpalmse.ee

Info: 32 23 626 või 56 464 170

Pakume tööd
 HALJASTUSTÖÖLISELE 

(niitmine, 
trimmerdamine).

Tel 5333 7410

Lainela Puhkeküla Käsmus 
otsib oma toredasse 

kollektiivi suvehooajaks 
PUHASTUSTEENINDAJAT. 

Tasuta ööbimisvõimalus 
kohapeal. 
CV saata: 

puhkekyla@gmail.com
Lisainfo tööaegadel 

tel 508 9110

Raum OÜ otsib 
oma kollektiivi 

TOOTMISTÖÖLISI.  
Asukoht Rakvere 

Tootmise 6
Tel 515 6342

• Otsin abilist aiapiirde ehitusele. 
Betoneerimine, saagimine, kruvimi-
ne jms. Ära helista, kui sa tööl käia 
ei viitsi/ei saa. Tasu kokkuleppel. Tel 
5691 4853

• Puutöökogemustega töömees. 
Vajan 28.-29. mail abi maja sõrestiku 
tegemisel (Lääne-Virumaal). Kogemu-
sed vajalikud, hinnas lepime kokku. 
Tel 5566 3601

• Pakume tööd klienditeenindajale 
Tapa linnaku sõdurikodu kohvikus. 
Tööaeg E-R 08.00-20.00, L-P 09.00-
20.00. Töö on graafi ku alusel ja vahe-
tustega. Töökoha kirjeldus: klientide 
teenindamine ja soojade suupistete 
valmistamine kohvik-müügipunktis 
Tapa sõjaväelinnakus. Küsimused: 
Aneira@mail.ee, CV saata: Aneira@
mail.ee

• Eakate kodu Kundas võtab tööle tubli 
ja kohusetundliku hooldaja. Lisainfo 
telefonil 5343 4528

• Vajame müüjat ja vahetusmüüjat 
Rakveres kauplusesse LAOMARKET. 
Täpsem info tel 5551 2726 või janend-
ro1@gmail.com

• OÜ Arkna Karjatalu pakub tööd vasi-
katalitajale. Tööaeg hommikul 4 tundi 
ja õhtul 4 tundi. Elamispinda pakkuda 
ei ole. karjatalu@arkna.ee. Tel 508 2846

• OÜ Agorek pakub tööd üldehitajale. 
Vajalik eelnev ehitusalane tööko-
gemus, oskus töötada meeskonnas, 
kohusetundlikkus, korrektsus. Info tel 
5691 8454, vello@agorek.ee

• Vajatakse aiamajade paigaldajat. 
Info tel 5340 9311

• Pakume tööd tänavakivi paigaldaja-
le. Soovitatavalt eelneva töökogemuse-
ga. Tel 517 9262 või 526 1567

• Pakkuda tööd ehitajale. Soovita-
tav san. tehniliste tööde oskus. Tel 
5373 4876

• Vajan hooajaks välistrasside ehita-
jat, väljaõppe võimalus. Tel 514 3783

• Pakume tööd palgikoorijale. Tel 
509 0576

• Remm Puit pakub Vinnis tööd toot-
mistöölisele. Info remmpuit@gmail.
com või tel 508 3841

• Pakun tööd C-kategooria autojuhile 
jaotusvedudel. Tel 501 1040
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• Kutsume teid hispaania kee-
le kursustele neljapäeva õhtuti 
Rakvere Kultuurikeskuses. Info 
ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

Lugeja küsib: Töötan täistööajaga 
ning töötasu arvestatakse vastavalt 
tükitööhinnetele. Probleem on sel-
les, et ma ei jõua tükke täis teha ning 
tööandja maksab palka vastavalt 
tükkidele. Eelmine kuu ma ei saa-
nud isegi miinimumi. Kas tööandja 
käitub õigesti?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamis-
jurist Greete Kaar.

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 p 5 koha-
selt peab töötaja olema teadlik oma 
töötasust, selle arvutamise viisist ja 
palgapäevast, samuti tööandja maks-
tavatest ja kinnipeetavatest maksu-
dest ja maksetest. Töölepingu kirjali-

kus dokumendis peavad olema kirjas 
kõik tasud, mida töötaja töö tegemise 
eest saab. Töö eest saadavad tasud 
võivad olla määratud ka palgajuhen-
dis, mis on töölepingu lahutamatu 
osa. Töötasu peab olema kokku lepi-
tud numbriliselt ja seega üheselt 
mõistetavana.

Töölepingu seadus ei näe ette töö-
tasu kohustuslikke osasid. See tähen-
dab, et pooled saavad ise otsustada, 
millest töötasu koosneb ning kuidas 
seda arvutatakse. Näiteks on lubatud 
kokku leppida töötasu arvestamise 
alustes ajaühiku (tunni- ja kuutööta-
su) või töösoorituste hulga (tükitöö-
tasu) eest.

Juhul kui pooled on kokku leppi-

nud, et töö eest tasustamine toimub 
tükitöö alusel, peab töölepingus või 
selle lisades olema eraldi välja toodud 
tükitöö hinne. Rõhutan, et tükitöö-
tasu peab igal juhul olema seotud ka 
ajapalgaga, nt tunni- või kuutöötasu-
ga.

Kuigi pooled on vabad kokku lep-
pima neile sobivas töötasu suuruses 
ja selle arvestamise alustes, ei saa töö-
tasu kujunemine viia selleni, et töö-
tajale makstakse vähem kui kehtesta-
tud töötasu alammäärale vastav sum-
ma. Seega peab täistööajaga töötajale, 
kelle töötasu arvestatakse tükitöö 
alusel, maksma iga kuu vähemalt 
töötasu alammäära.

Kui töötaja ei jõua kokkulepitud 

tööaja sees teha nii palju tükke, et ta 
teeniks töötasu vähemalt selle alam-
määra ulatuses, tuleb töötajale siiski 
maksta töötasu alammäära. Töötasu 
alammäär tuleb maksta olenemata 
sellest, kas selline kokkulepe tööle-
pingus sisaldub või mitte, kuivõrd 
töölepingu seadus § 29 lg 6 kohaselt 
ei või töötajale Vabariigi Valitsuse 
kehtestatud alammäärast madalamat 
töötasu maksta.

Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 
määruse nr 189 „Töötasu alammäära 
kehtestamine” § 1 kohaselt on alates 
1. jaanuarist 2018. aastal tunnitasu 
alammäär 2,97 eurot ja kuutasu 
alammääraks täistööajaga töötamise 
korral 500 eurot.

Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa
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Roheliste rattaretk on 
suurte traditsioonidega 
üritus, mis jõudis eelmi-
sel nädalavahetusel üle 
viie aasta taas Lääne-Vi-
rumaa pinnale.

Tõnu Lilleorg

Retke pealkiri kõlas „Kuidas 
elad, Kõrvemaa?” ja see tõi 
teedele vurama ligi 1700 rat-
turit, keda ootas ees 
enam kui 200kilomeetrine 
marsruut vaheldusrikkal 
maastikul.

Retk algas Kõrvemaa vära-
vaks nimetatud Anija mõisast 
Harjumaal ja jõudis läbi 
Voose ja piki Lõuna-Kõrve-
maa imeilusaid looklevaid 
kruusa- ja metsateid Varga-
mäele Tammsaare muuseu-
misse. Sealt edasi liikus rattu-
rite karavan laagrisse Valge-
hobusemäele.

Järgmisel päeval liiguti läbi 
Jäneda ja Lehtse Kaitseväe 
polügoonile, kus võeti suund 
lääne poole, et vaadata üle 
Jussi järved ja jõuda teiseks 
ööbimiseks Kõrvemaa mat-
ka- ja suusakeskusesse Piibe 
maantee ääres. Kolmandal 
päeval liiguti tagasi stardipai-
ka.

Hulgakesi 
ajaloolistel radadel
Ratturite rivi venis kohati ligi 

20 kilomeetri pikkuseks, näi-
teks laupäeval, kui retke saba 
oli Jänedal ja nina otsaga juba 
keskpolügoonil. Nii tekkis 
nauditav hiigelsuures karava-
nis liikumise tunne, kuna rat-
tureid oli ees ja tagapool pi-
devalt palju ning kõik sõidu-
lusti täis. Ilmselt on sellist la-
hedat edasiliikumise meele-
olu hoopis raskem kogeda 

üksi või väiksema seltskonna-
ga sõites.

Massist osasaamist hindas 
ka Jänedalt pärit Toomas, kes 
täna elab Valgas ja oli retkel 
juba mitmendat korda. „Eest-
lastel on ikka kombeks asju 
kambakesi teha,“ rääkis ta. 
„Retkel tekivad pähe sõitmi-
sega seotud mõtted ja nii saab 
suurepäraselt puhata argipäe-

vast,“ ütles osaleja.
Teel ootas rattureid küm-

mekond peatuspaika, kus sai 
kuulda kohajuttusid sealsetest 
vaatamisväärsustest. Näiteks 
keskpolügooni laskeväljakul 
peetud lõunatunnil rääkis aja-
loolane Küllo Arjakas, rattu-
rikostüüm sobivalt üll, polü-
gooni ajaloost. Üks ettenäge-
lik retkeline kuulas seda juttu 

Reportaaž: rattakaravan keset kena kevadet
ülimalt rahuloleva näoga täis-
puhutaval rannamadratsil pi-
kutades ja üks paarike oli läi-
nud pisut kaugemale aasale, 
et joogaasendis teineteise vas-
tas istudes meelt ja keha tur-
gutada.

Retke korraldaja Aarne 
Valmis meenutas, kuidas 
1990. aasta rattaretk liikus 
siinsamas, sisenedes toona 
suure asjana Nõukogude ar-
mee käes olnud kinnisele 
polügoonile. Valmise sõnul 
püüdsid sõjaväelased retkelisi 
soomusmasinatel ringi ralli-
des heidutada, kuid juhtus 
hoopis see, et retkel osalenud 
neiud kinkisid soomusmasi-
natel sõitvatele noormeestele 
lilli ja kompvekke, mis nood 
kohmetuma ja retkelistega 
vestlema pani. Ning külastuse 
käigus saagisid retkelised 
Družba mootorsaega juppi-
deks ühe tõkkepuu, näita-
maks seda, et ajad Eestimaal 
on hakanud muutuma.

Hea programm 
ja ilus ilm
Mitmekesisest meelelahutus-
programmist õnnestus mul 
näha Metsatölli tulist kont-
serti Valgehobusemäel ja 
improteater Impeeriumi 
mahlakat etteastet Varga-
mäel. Seal sai muuhulgas nä-
ha, kuidas Andres ja Pearu 
kohtuvad joogatrennis, ning 
kuulda, millised on head ja 

natuke halvemad nõuanded 
pedaalisõtkumisest kangeks 
jäänud istmiku tohterdamisel.

Albu jäägrivillas pajatas ko-
halik kütt Igor Homin põne-
vaid lugusid huntide elust. 
Meelde jäi hallivatimeeste 
komme kiiremaks liikumi-
seks (näiteks jahimehe eest 
põgenemisel) oksendada esi-
mese asjana välja kogu maos 
leiduv toit, et oleks kergem 
joosta.

Retke iseloomustas ka see, 
et samal ajal, kui oli avatud 
põhimarsruut, said kõik osa-
lised vastavalt oma soovidele 
teekonda ise disainida, kas 
põhirajalt kõrvale põigates 
mingit huviväärsust vaatama 
minnes või sõidurammu 
säästmiseks liikumisteed lü-
hendades. Igale retkelisele an-
tud kaardi järgi oli hea orien-
teeruda, rahule võis jääda vii-
tade ja toitlustamisega ning 
kõik muu vajalik oli ka tee-
konnal olemas.

Ratturid tõid palju rõõmu 
tee äärde jäänud poodidele 
Albus, Jänedal, Lehtses ja 
Aegviidus, samuti Kehras, 
kus retkeliste lemmikkohaks 
kujunes sealne Grossi Toidu-
kaupade kauplus. Ja muidugi 
vedas osalejatel ilmaga, sest 
päikesepaistet ja sooja oli mõ-
nusalt ning vihma üldse mit-
te.

Looklevatel teedel vändata oli puhas lust.
Foto: Heiko Kruusi

Neljapäeval kogunesid oma-
valitsustegelased Rakverre 
Art Hoteli konverentsikesku-
sesse Eesti esimesele talanoale 
„Ülemaailmne linnapeade 
kliima- ja energia-
pakt –  räägime Euroopa tule-
vikust“, et koos juhtivate 
energiaekspertidega kõnelda 
energiasäästust, ülemaailm-
sest linnapeade kliima- ja 
energiapaktist ja sellega seo-
tud Euroopa tulevikuarengu-
test. Juttu tehti ka rahast – 
kas ja kuidas on oodata ELi 
järgneval rahastusperioodil 
Euroopa toetusrahade jätku-
mist energiatõhususe vald-
konnas.

Fidži saartelt pärit väljend 
talanoa tähistab mõttevahe-
tust parema tuleviku nimel 
ning see on Euroopas käibel 
kui kliima- ja energiadialoogi 
platvorm.

„Talanoa kui mõiste kätkeb 
endas mõttevahetust ja vas-
tastikust ideede kogumist, 
aga ka üksteisemõistmist, 
teiste seisukohtade ärakuula-
mist. Tegemist on mõtteva-
hetusega Euroopa teemal, 
usutavasti loob selline mõtte-
vahetuse platvorm parema 
pinnase tuleviku mõistes 
ülioluliste otsuste sünnile,“ 
rääkis talanoa kokkukutsuja, 

Rakvere linnavolikogu ja Eu-
roopa Regioonide Komitee 
liige Andres Jaadla.

Jaadla sõnul on Rakvere 
just energiasäästulahenduste-
ga end Euroopa kaardile 
murdnud. „Üleilmsest linna-
peade kliima- ja energiapak-
tist, millele Tallinn ja Rakve-
re esimestena alla kirjutasid, 
möödub tänavu 10 aastat. 
Selle aja sees on Rakveres val-
minud Tark Maja ning Rohu-
aia lastead saanud targa laste-
aiahoone. Samuti on korter-
majade renoveerimine seal-
maal, et Rakverest võib saada 
esimene Eesti linn, kus kõik 
kortermajad on renoveeri-
tud,“ kiitis Jaadla.

Ent muutused vajavad tuge 
nii riiklikul kui ka omavalit-
suse tasandil. „Riigi tasandil 
kipuvad olulised energiasääs-
tu ja keskkonnahoiuga seotud 
otsused toppama jääma, kuna 
poliitiliselt huvitatud osapoo-
led ei jõua vastastikusele kok-
kuleppele. Väikestes omava-
litsustes puuduvad jällegi ma-
janduslikud võimalused olu-
liste otsuste tegemiseks,“ 
märkis ta.

„Samas on Eesti eesmärgid 
selgelt ära toodud energiama-
janduse arengukavas: ener-
giakasutuse efektiivsuse suu-

rendamisel tuleb arengukava 
järgi keskenduda hoonete re-
konstrueerimisele energiatõ-
husaks ning kaasajastada tä-
navavalgustust ja kaugkütte-
majandust. Taastuvenergia 
arendamisel plaanitakse saa-
vutada aastaks 2030 taastuv-
energia osakaaluks elektri 
lõpptarbimisel 50 protsenti ja 
kaugküttemajanduses 80 
protsenti. See on väga kõrge-
lennuline ettevõtmine, arves-
tades asjaolu, et veel umbes 
15 aastat tagasi oli taastuva 
energia osakaal sisuliselt 
null,“ selgitas Jaadla.

Rakvere rohenädala raames 
peetud konverentsil esinesid 
teiste hulgas ettekannetega 
Tallinna abilinnapea Züleyxa 
Izmailovaga, Pille Arjakas ja 
Aare Vabamägi Tallinna 
Energiaagentuurist ning Ma-
dis Laaniste Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministee-
riumist.

Pärast ettekandeid ja arut- 
elusid oli soovijatel võimalus 
osaleda ringkäigul Targas 
Majas ja tutvuda renoveeri-
tud kortermajadega Seminari 
tänaval.

Kuulutaja

Rakvere toimus eile 
Eesti esimene talanoa
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Spetsialist annab nõu: 
kuidas lihtsa vaevaga koduaeda terrass ehitada?

Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Näiteks võttes tagatiseta laenu summas 5000 € viieks aastaks, 

Lisainformatsiooni krediidi kulukuse määrade kohta leiab Tarbijakaitseameti kodulehelt.

Foto: Rawpixel/Unsplash

Iga ehitustöö algab esialgse planeerimise-
ga. Vali enda terrassile sobiv asukoht ning 
pane paika üldine projekt – kas terrass ehi-
tatakse plokkidele või valatakse selle jaoks 
vundament. Jaluta pisut ümber maja ning 
mõtle välja võimalik asukoht. 

Hea nipp: joonista plaan üles ja märgi 
väikeste vaiadega ära terrassi suurus! 

Asukoha valikul peaks kindlasti mõtlema 
järgmistele punktidele:

päikese liikumine – kui soovid suve 
võimalikult intensiivselt ära kasutada, 
oleks mõistlik ehitada terrass lõuna- 
või läänekaarde;
pinnas – liiga pehme pinnas ehitami-
seks ei sobi, sest see põhjustab va-
jumist ning üsna lühikese ajaga pole 
kaunist terrassist enam midagi järgi.

Vali välja õige terrassilaud
Kõige olulisem on valida terrassilaud, 
mis peaks vastu Eesti ilmastikutingimus-
tele. Seega 
p u i t m a t e r j a l 
olgu ilmastiku- 
kindel – immu-
tatud või kuum-
töödeldud ning 
kindlasti soo-
nilise pinnaga. 
Vastasel juhul 
riskid sellega, 
et paari aasta 
pärast pead lauad välja vahetama, kuna va-
nad on rangetes välitingimustes lihtsalt ära 
mädanenud. Sooniline terrassilaud on oluli-
ne selleks, et sellel oleks vihmaga turvaline 
kõndida.

Pea meeles: sile terrassilaud võib 
vihmaga eluohtlikult libedaks muutuda!

Näiteks võiksid mõelda terrassilaudadele, 
mis on pikaealisuse huvides süvaimmuta-
tud. Terrassilauad on mugavalt rihvelpin-
naga ehk soonilised ja puit on immutatud 

Koduaeda terrassi ehitamine tundub keerukas ülesanne 
ja nii palutakse tihti abi professionaalidelt. Siiski leidub 
väga palju materjale, mis aitavad Sul seda lihtsa vaevaga 
ise teha.  Vaja läheb vaid natuke teadmisi ning paari 
lihtsat nippi. Luminor toob Sinuni Decora spetsialistide 
poolt kokku pandud nõuanded ja nipid.

Kui palju maksab terrassi ehitamine?
Keskmiselt kulub ühele ruutmeeterile umbes 
35-40 eurot. 
Hinna sisse on arvestatud kõik materjalid – 
alustades laudadest ja kruvidest lõpetades 
õliga.

Kõige klassikalisem valik oleks siinkohal 
kasutada tavalise tähtpeaga terrassikruvi, 
millega on kiire ja lihtne terrassilauad paika 
panna. Omal valikul võib valida jämedama 
või paksema diameetriga kruvi. Paksema  
diameetriga kruvi eelis on vastupidavus veel 
rangemate nõuetega kasutuskohtades, kus 
toimub rohkem liikumist. 

Terrassilaudade kinnitamisel tuleb jälgida, et 
kruvid poleks liiga laua otstes. Jäta otsa ja 
kruvi vahele umbes 3-5cm ruumi, sest vas-
tasel juhul riskid sellega, et laud võib kruvi-
des puru minna. 

Pea meeles: ära aseta terrassilaudasid 
liiga külg-külje kõrvale! Jäta vahe ca 
5-6mm, sest puit võib Eesti kliimas pisut 
mängida.

Õlita korralikult, et muuta 
laud ilmastikukindlamaks
Et terrass peaks vastu ja oleks kaunis aas-
taid, vajab see regulaarselt hooldamist. Kõi-
ge õigem aeg terrasside värskendamiseks 
on kevad. Aegsasti hooldatud terrass püsib 
kaunis kogu suve!

loodussõbraliku veepõhise puidukaitseva-
hendiga, tänu millele püsib terrassilaud või-
malikult kaua kaunis. Valida saad erinevate, 
endale sobivate värvitoonide vahel. 

Terrassijalad
Terrassiehituses on oluline selle toestus. 
Decora soovitab kasutada spetsiaalselt ter-
rasside ehituseks mõeldud Solidori terrassi-
jalgu. Sellist lahendust kasutades ei teki va-
jadust valada betooni ning töö saab tehtud 
lihtsama vaevaga. Selle võib ka igaüks ise 
ette võtta!

Plastikust jalgadele saab ehitada kiirelt nii 
ajutisi kohvikute terrasse, katuseterrasse 
kui ka mõnusaid terrasse enda tagahoovi. 
Nende jalgade innovatiivsus peitub suures 
koormustaluvuses – kuni 800kg aluspos-
ti kohta. Lisaks on need ka reguleeritavad 
alates 17mm kuni 1meetrini, kasutades sel-
leks erinevate kõrgustega jalgu ning piken-
dustarvikuid.

Olenevalt pinna-
sest tuleb Soli-
dori terrassijalga 
kasutades lihtsalt 
maasse augud 
kaevata ning täi-
ta need killustiku 
ja tihendada pin-
nasetihendajaga. 
Edasi on terras-

siehitus lihtne. Kui kõik talad on rihitud, võid 
alustada terrassilaua paigaldusega.

Terrassikruvid
Õige terrassikruvi, nagu terrassilaudki, 
hoiab sinu ehitist pikki aastaid korralikult 
koos. Roostevabast terasest kruvid on 
mõeldud spetsiaalselt raskete ilmastikutin-
gimuste jaoks, nagu seda on meie Eesti klii-
ma. Lisaks sobivad need ka näiteks mereli-
se keskkonna, basseiniümbruste ja muude 
tingimuste tarbeks.

1 Leia meelepärane toon 
valmistoonide hulgast

Terrassiõlisid on saadaval mitmes populaar-
ses valmistoonis. Heaks valikuks on tavaline 
pruun, hall ja must. Pruun süvendab ja ta-
sandab uut või varem pruuni õliga töödeldud 
puidu tooni. Hall puuõli annab puidule vana 
puitu meenutava halli tooni ja must loob mo-
dernse väljanägemise. Vali sobiv toon vas-
tavalt maja toonidele ja tunnetusele. 

2 Vali vastupidav toode, 
mis on mõeldud just 
terrassile ja mööblile

Vali terrassi või õuemööbli õlitamiseks õli, 
mis kestab kaua ning jätab kauni värvitooni. 
Toode võiks sisaldada sinule sobivaid värvi-
pigmente ja UV-kaitseainet, mis imenduvad 
sügavale puitu ja tagavad erakordse ilmas-
tikukindluse ja kirka puhta värvitooni. Mõtle 
selle peale, kas soovid, et pealkiskäiht jääks 
võimalikult loomulik või hoopis värviline. 

3 Pese terrassi või mööb-
lit hoolikat enne õlita-
mist

Väga oluline on varem õlitatud pind korrali-
kult puhastada enne uut töötlust. Pesemine 
eemaldab lahtise vana õli, mustuse ning 
muudab vana kulunud pinna värskeks ja 
heledamaks. Selle tulemusena püsib uus 
õli pinnal kauem ja värvitoon jääb kaunim. 
Võta appi märg lapp piiritusega, liivapaber, 
lihvkotsid, kuumaõhupuhur, survepesur või 
värvieemaldaja. 

4 Alusta õlitamist alles 
siis, kui pind on puhas 
ja kuiv

Eesti muutlikku ilma puhul tasuks enne 
suure värskenduskuuri alustamist kindlasti 
hoida silma peal tulevaste päevade ilma-
teatel. Parim ilm õlitamiseks on pilvealune. 
Õlitamist ei või teha otsese päikesepaiste 
käes ega ka vihmaga. Kindlasti ei tohiks 
värvitegu jätta keskpäevase lauspäikese 
ajaks. Sellisel juhul kuivab õli liiga kiiresti 
ja lõpptulemus võib jääta ebaühtlane ning 
üsna krobeline.

5 Kasuta õigeid töö-
vahendeid terrassi 
õlitamisel

Terrassi õlitamisel on mugav kasutada ter-
rassilabidat, käsna või pintslit. Suurema 
pinna õlitamisel tasub kindlasti kasutada 
pikendusvart. Pane kindlasti kätte kindad, et 
kaitsta oma käsi õlipritsmete eest.

Pea meeles: töötle kindlasti ka 
terrassilaudade vahed. Õlita korraga 
kahe kuni kolme laua kaupa ning kanna 
puuõli pinnale puusüüga samas suunas. 
Pühi üleliigne õli vajadusel u. 10 minuti 
pärast puuvillase lapiga. Lase õlil 
kuivada järgmise päevani.

Kodu ja aiaga seotud ideede elluviimise-
le viib sammu võrra lähemale Luminori 
tarbimislaen. Tingimustega saad  tutvu-
da ja taotluse esitada www.luminor.ee.

Õlitamise meelespea:
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Tel 516 4685

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

TEENUSED

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5341 9354

• Müüa 1toaline korter kesklinnas, III 
korrus. Tel 5645 2786

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 13 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
kesklinnas Koidula 11 majas. Majal 
on värskelt teostatud renoveerimine. 
Tel 5346 0655

• Müüa 2toaline korter kesklinnas, 
puuküttega, WC, dušinurk, kelder ja 
puukuur. Vajab remonti, otse omani-
kult. Tel 5620 2312

• Müüa Rakvere südalinnas 2toaline 
ahjuküttega remonti vajav korter. II 
korrus, 47,8 m2. Helistada õhtuti. Tel 
5550 0233

• Müüa 2toaline korter Vinnis Kiige 
2-40. Hind 12 000 €. Tel 5394 2814

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter, 2/4, Tapa kesklinnas, otse 
omanikult. Päikseline maja pool, plas-
taknad, metalluks, laminaatparkett, 
väga soe, jääb alles mööbel ja tehnika. 
Tel 558 9315

• Müüa 2toaline korter (52,1 m2), 2/1, 
koos sisustusega Ervita külas Väinjärve 
ääres, Koerust 3 km, maja soojustatud 
ja täielikult renoveeritud, madalad 
kulud. Hind 10 400 €. Tel 5668 0644

• Müüa 3toaline vähest remonti vajav 
korter Rakveres Rahu tn 11. Tel 5344 
9174

• Müüa renoveeritud 3toaline korter 
Rakverest 8 km kaugusel Pajusti alevi-
kus, 57,7m2. Hind 27 000€. Tel 511 0478

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arknal. Tel 5345 
9869

• Müüa 3toaline korter Kundas. Hind 
8300 €. Tel 5341 6953

• Müüa I korrusel asuv puuküttega 
3toaline korter Roelas, Lääne-Viru-
maal. Maja on värskelt renoveeritud. 
Korter on renoveerimata, seega vajab 
korter täielikku remonti! Korteris 
plastpakettaknad. Korterelamule on 
paigaldatud uus katus koos päikse-
paneelidega. Paigaldatud on ka uued 
korterelamu lukustavad turvauksed, 
soojustatud on fassaad ning vahetatud 
vee -ja kanalisatsioonitorud. Roela 
alevikus asuvad rahvamaja, kauplus, 
Roela Lasteaed-Põhikool, avatud on 
ka Noortekeskus. Hind 4500 €. Tel 
5912 7273

• Müüa 4toaline korter Lepnal, 72,4 
m2, õhksoojuspump, aknad vahetatud, 
ees turvauks. Hind 18 000 €. Huvi korral 
helista tel 5332 4443

• Müüa Rakveres remonti vajav elamu 
teine korrus ja aiamaa. Tel 5648 0384

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
elamu teine korrus aiamaaga. Tel 
5358 6829

• Müüa ridaelamuboks Rakveres 
Tedre tn. Boks on seest ehitamata. Tel 
5665 8773 

• Müüa kahekorruseline renovee-
rimist vajav maja Väike-Maarja 
vallas. Hind 15 000 €. Tel 5374 3571

• Müüa talu Rajaküla, Laekvere vald, 
Lääne-Virumaa. Müüa rahulikus piir-
konnas maamaja koos hooviga (6000 
m2). Kompleksi kuulub elamu, kõr-
valhoone, kaev, saun, garaaž, aiamaja 
ja kasvuhoone. Hind kokkuleppel. Tel 
5818 2620

• Müüa kahekorruseline maja Tapa 
kesklinnas, 6 tuba, ahjuküte, vesi ja 
kanalisatsioon, kelder, aed, garaaž, 
kõrvalhoone. Vajab remonti. Tel 5364 
8948 või 5665 1305

• Müüa suvila Päides (Rakverest ca 
5 km). Üldpind 0,18 ha. Hoonetel 
uued katused. Kokkuleppe hind. Tel 
511 0478

• Müüa elamumaa 1 ha Männimet-
sas Rakvere vallas, Karivärava külas. 
Maatulundusmaa 9,8 ha Selja jõe 
ääres, Raatma külas. Aiamaa Rakvere 
äärelinnas, müüa või anda rendile. Tel 
5668 3756

• Müüa elamumaa Rakveres Tehase 5 
(2512 m2). Tel 5554 8456

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel 5358 6061

• Ostetakse Rakvere linnas 2toaline 
korter. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 5697 5317

• Ostan 3-4toalise keskküttega korteri 
Rakveres. Oodatud kõik pakkumised. 
Tel 5307 1687 või siim2468@hot.ee

• Pere soovib osta maja järelmaksuga 
Rakveres. Tel 5308 1705

• Ostan maakoduks sobiva maja või 
vana talukoha Viru-, Jõgeva- või Järva-
maal. Hind kuni 15 000 €. Tel 5562 2919

• Noor pere soovib osta suvekodu/
maamaja Lääne-Virumaal. Tel 5552 
7229

• Ostan garaaži Rakveres, ootan kõiki 
pakkumisi! Tel 5340 3775

• Soovin osta garaaži Rakvere linnas, 
elektri olemasolu vajalik. Tel 5357 2888

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

• Üürile anda erineva suurusega bü-
roo-ja teeninduspinnad. Garaaž – 218 
m2, kilehall – 500 m2, kilehall – 600 m2, 
pesulahoone – 175 m2, büroo - 17-55 
m2, kaarhall – 278 m2. Hinnad 1€/m2 
kuni 3,5€/m2. Tel 501 2810

• Anda rendile Rakvere kesklinnas 
äripind (80 m2). Tel 528 5416

• Korralik naine üürib suveks korteri 
Rakveres. Tel 5359 3623

• Sooviksin üürida üürikorterit kas 
Sõmerule või Rakveresse. Tel 5829 7276

• Võtan üürile 2- või 3toalise korteri 
Tapa linnas. Tel 511 0478

• Pere koos kahe suurema lapsega 
üürib 3-4toalise korteri Rakveres või 
selle lähiümbruses. Tel 5671 2650

• Soovin üürida 3-4toalist korterit 
Rakveres pikaajaliselt. Üür kuni 250 € 
+ kommunaalkulud, võiks olla möb-
leeritud. Tel 5194 8496

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Anda üürile korter. Tel 5569 2057

• Anda üürile Rakveres 1toaline kõigi 
mugavustega korter, II korrusel koos 
mööbliga ja tehnikaga. Hind 200 €/
kuus + kommunaalkulud. Tel 5646 
6926

• Anda üürile Vinnis 1toaline möb-
leeritud korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas. Hind 250 € + KÜ arve. Tel 
501 1478

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas 
(möbleeritud, pesumasin, külmik). 
Tagatisraha nõue. Tel 5884 1029

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega korter Rakveres, korter korralik. 
Tel 5390 1003

• Anda üürile Rakveres Lennuki täna-
val 2toaline korter otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Üürile anda Rakveres väga heas 
piirkonnas asuv 3toaline korter. Tel 
5332 7768

• Anda üürile Ubjas 3toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda suvila Võsul, 4 tuba, 
köök, terrass, rõdu, dušš. Tel 5660 3408

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80, kõik korras, ÜV ole-
mas, kindlustus, tsinkkerega. Hind 450 
€. Tel 5801 8832

• Müüa Citroen Berlingo 2003. a, 
diisel, 1,9, 51kW. Hind 1000 €. Tel 
5552 2305

• Müüa Soome reg. Ford KA, 2000. a, 
1,3B. Hind 150 €. Tel 5648 6882

• Müüa sportauto Honda Prelude 
1993. a, sõidukorras, hind 990 €. Tel 
5662 8584

• Müüa sõidukorras Lada 2112, 2004. 
a, ülevaatus ja kindlustus kehtivad. 
Hind 500 €. Tel 522 3125

• Müüa Mercedez Benz C180, 1,8B, 
1998. a, tumesinine, sõidukorras. Hind 
400 €. Tel 5558 5956

• Müüa Mercedez Benz, 2001. a, diisel, 
kiire. Hind 700 €. Tel 5801 8832

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4B, 
118kW, 2006. a, automaat. Tel 511 3414

• Müüa Nissan Primera 1,6 1994. a. 
Tel 5663 1557

• Müüa Subaru Forester,  2,5 
169kW, 2007. a, bensiin, automaat, 
ostetud Eestist. Värskelt tehtud 
210  000 km täishooldus koos rih-
mavahetusega. Tel 511 0478

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, korralik, superöko-
noomne, kõigest 4l/100km kohta! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Cambry 2004. a, 2,4B. 
Hind 3400 €. Tel 5648 6882

• Müüa sõiduauto VAZ 21063, sõi-
dukorras, asub Kiviõli lähedal. Tel 
5804 4333

• Müüa sõidukorras VAZ2105, 1983. a. 
Tel 5829 9439

 • Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
01/2002. a, 74kW, turbodiisel, kuldne 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 4 x 
el.aknad, korralik, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 01/2019, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodiisel, 
hall metallik, universaal, kliima, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, uuem 
salong, veokonks, roosteta, mõlki-
deta, äsja läbinud tehn. ÜV 02/2019, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, talvereh-
videl, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ÜV 05/2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik ja 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 5 1,9TDIi 
07/2004. a, 77kW, turbodiisel, kir-
sipunane metallik, 5 ust, luukpära, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 4 x 
el.aknad, veokonks, roosteta, mõlkide-
ta, korralik, läbinud värskelt, tehn. ÜV 
07/2019, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  P a s s a t 
Trend  1,9TDi 09/2003. a, 74kW, tu-
mesinine, turbodiisel, sedaan, kon-
ditsioneer, el.aknad, veokonks, kehtiv 
ülevaatus 09/2018, roosteta, mõlki-
deta, korralik tehnika, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan Vazide, Moskvitši, Gaz 24 uusi 
plekke, tulesid, stangesid, uksi jne. 
Uusi veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40, RS09. Tel 5687 5845

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. He-
lista 5612 3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-Virumaal 
tuleme kohale 1h jooksul!

• Ostan kasutuseta jäänud auto, võib 
vajada remonti, ka vene auto. Tel 512 
7543

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autode keretööd ja värvimine. 
Tel 504 0457

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• Reovee vedu Haljala ja Tapa val-
las. Teenindame teid iga päev, ka 
õhtuti ja nädalavahetusel. Helista 
ja küsi lisa 56561515

• Teostame fekaaliveoteenust ja ka-
nalisatsioonikaevudetühjendamist. 
Veo- ja tõste-teenus. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298, 5381 9930

• Ve o- ja tõstete enus.  Rak-
so Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

• Pakun kaevetööde teenust Lää-
ne-Virumaal. Tel 557 4024

• Teostame kaevetöid ekskavaa-
torlaaduriga. Tel 564 2183

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veo- ja kolimisteenus kaubikuga. 
Tel 506 1547
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

Müügil:
Sise- ja välisvoodrilauad 
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse. 

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

Veoteenus puksiiriga 
Lääne-Virumaal. 
Kandevõime 3 t. 

Hetkel 
eraisikule.

Tel 514 8661

Nool 30 m
Tõstevõime kuni 40 t

www.peritex.ee
Tel 5348 3288

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

• Puksiir- ja veoteenus, ostan autoro-
musid. Tel 5558 5956

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Koristan vanametalli. Tel 558 7000

• Teeme kõiki lammutustöid Tar-
tumaal, hooajal Lääne-Virumaal. 
Helistada õhtul pärast kella 18.00. 
Tel 5450 5198

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee. Tel 5888 9999

• Fassaadide renoveerimine. Fas-
saadi- ja sokliplaatide müük ning 
paigaldus. Tel 511 0286

• Kortermajade vundamentide re-
noveerimine. Olemas vajalik litsents 
ning kogemus. Küsi lisa info@kodu-
puit.ee või tel 5888 9999

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• KÕNNITEEDE paigaldamine uni-ja 
muudest kividest, kaasnevate ehi-
tus-remonditöödega. Tel 5606 9271

• Tänava  äärekivide paigaldus, 
piirdeaedade-ja terrasside ehitus, 
väravate valmistamine, paigal-
dus ja automaatika, haljastus-
tööd. Tehtud töödele garantii. 
kiviaed.ee. Tel 5394 6666

• Kvaliteetne ja oskuslik ehitustee-
nus. Teostame töid alates remont-
töödest kuni uusehitisteni. Tööde 
korrektne teostus tagab tellija rahulolu. 
Üldehitustööd, vannitoaremont, sauna 
ehitus/remont, köögi remont, mööbli-
paigaldus, plaatimine, siseviimistlus, 
maalritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terasside paadisillad, fas-
saaditööd. Tel 5557 8781. E-mail: 
taresaneeraus@gmail.com, facebook: 
Tare-Saneeraus

• Ettevõte teostab ehitustöid ideest 
võtmed kätte meetodil. Tel 5662 
6483

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Teostame majade värvimist üle 
Eesti. Tel 5803 4010

• Sertifi tseeritud plaatijad teostavad 
erinevaid plaatimistöid. Helistage 
5668 4415 ning lepime kokku hinna 
ja aja.

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Teostame lamekatuste- ja viilkatus-
te ehitustöid ning ka katuste remont-
töid. www.melsen.ee. Tel 5845 5717

• Teeme väiksemaid metallitöid 
(väravaraamid, varikatused, piirded 
jms). Küsi lisa info@kodupuit.ee või 
tel 5888 9999

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Hauakalmude kujundamine ning 
haljastus. Betoonitööd, piirded, kivi-
parkett, istikud jm. disainielemendid. 
Küsi lisa info@kodupuit.ee või tel 
5888 9999

• Ahjud, kaminad, korstnad, pliidid, 
müürid. Tel 504 7459

• ADRANUS OÜ paigaldab moodul-
korstnaid, korstnahülsse, kaminaid 
ja pelletkaminaid, samuti laome 
müüritiskütteseadmeid. Peamine 
tööpiirkond on Lääne- ja Ida-Virumaa, 
vajadusel pakume teenust üle Eesti. 
Tel 5345 7446

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, keskküttesüsteemid. 
Tel 5552 8487

• Korstnapühkija puhastab ja hooldab 
küttesüsteeme. Viru Küttesüsteemid 
OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija ja pottsepateenus. 
Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Automaatikatiib-  ja  l iug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektri-montaaži tööd ja muu selle-
ga seotud. Tel 5848 4555

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee 
Tel 508 3305

• Hauaplatside ehitamine ja hoolda-
mine. Tel 5660 3585

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

• KIVIRAIDURITÖÖD. Kalmistul 
hauakividele daatumite lisamine, va-
nade plaatide ja kivide puhastamine 
ning restaureerimine. jyrikivimaailm@
gmail.com. Tel 5348 0201

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

SANTEHNILISED 

TÖÖD
•sise- ja välistrassid•vesi 

•kanalisatsioon•küte  

•ventilatsioon•toruavariide 

likvideerimine

MOODULKORSTENDE 
MÜÜK JA PAIGALDUS

KORSTNAHÜLSSIDE 
MÜÜK JA PAIGALDUS

PLAATIMINE JA 
VANNITOAD

ÜLDEHITUS JA 
ELEKTRITÖÖD
info: 550 3191 

torujyri24@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee
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Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

KROSSIKAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 

245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 

MOPEEDID 795 €, ROLLERID, 
ATVDsuure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rollerite, mopeedide, ATVde 

REMONT

Tel 5341 5771

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%
Müüa pelletikatel 

Everclean 50 

täiskomplektis, 

pelletipõleti PV 50 B 

25-50 kW, 

pelletimahuti 730 l.

2900 € 
Ekspluatatsioonis 

olnud 2 aastat. 

Info tel 505 2060

Rakveres Tallinna tn 49b
MÖÖBLIKAUPLUSSE 

SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadiiva-

neid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid ja 
palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

KEVADINE 
TÜHJENDUSMÜÜK!

11.0501.06

KÜTTEPUUD

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostan LIIVAPRITSITÖID
Tulen kohale, puhastan 

palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Haljasalade niitmine ja korrashoid 
(trimmerdamine, hekilõikus ). Tel 
5660 3585

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

Teostame hauaplatsi 
kujundust ja korrastust, 

muru niitmist, võsalõikust 
ja muid haljastustöid.

Tel 5612 4274

553 9330

• Puulõhkumise teenus elektrilise 
halumasinaga (3m puu). Tel 506 3920

• Peotelkide renditeenus koos pai-
galdusega. Erinevad suurused. Samast 
leiad ka õhtujuhi või pillimehe. Vaata 
www.telgipidu.ee või helista tel 5683 
7141, 513 1650. Võib ka kirjutada: 
arvorankson@hot.ee

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Ühe-kahe mehe ansambel, alates 200 
€. Õhtujuht alates 150 €. Tel 5190 1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Felix Bänd - parim ja soodne! Tel 
5559 3419

•Linna parim pakkumine!!!In-
terneti püsiühendus + telepilt 
täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 
eurost. Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Elioni digiboksidega. Ära 
muretse, kui Sul aparatuuri ei ole, 
me anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee või 
helista tel 5552 5432

• TV- ja sat.seadmete müük, paigal-
dus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

• Pakun vanurile hooldusteenust: 
abistamine, koristus, poeskäik, söök 
jne. ca 10-15 km Kundast, keskealine, 
med haridus. Tel 5370 3577

• Transportteenus väikekaubiku ja 
käruga. Tel 553 9330

JR METSATÖÖD PAKUB 
JÄRGMISI TEENUSEID:

Alusmetsalõikus,
hauaplatside hooldus,

muru niitmine,
trimmerdamine

suurte puude lõikus. 
Tel 557 7420 

Raamatupidamisteenus 
tel 5698 1285

• Kevadine tasuta vanametalli ko-
ristus, pakkuda võib kõike, meeldiv 
teenindus! Tel 5616 5761

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Ära anda kasutatud Poola köögimöö-
bel. Tel 5342 4558, õhtul

• Ära anda riidekapp aastast 1954. Tel 
5375 1565

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361

• Aiamööbel alates 300 €, asub Lää-
ne-Virumaal. Tel 5685 6320

• Seoses korteri müügiga müün odavalt 
üht-teist mööblit. Tel 5397 4001

• Müüa korralikud suurte mootoritega 
kuni 26 HJ, 130 cm lõikelaiuseid mu-
rutraktoreid. Tel 5889 9179

• Müüa VAZ kastika raam, kreissaag, 
käsitsi kooritud kuuselatte pikkusega 
2-7 m. Aedade, väravate ja püstkoda-
de valmistamine. Tel 5662 5497

• Müüa kassett-raadio, söe triikraud, 
el. vahvli küpsetaja (Volta), el. sa-
movar 1987. a, el. šašlõki küpsetaja 
1981. a (Voumik). 1965. a Laulupeo 
rongkäigu negatiiv, projektor 1965. a 
(nahkkotis), uus muusikakeskus jpm. 
Tel 529 1337

• Määri Mõis OÜ müüb eestimaist 
looduslikku dekoratiivkruusa. 
Fraktsioonid 5-10 mm, 10-20 mm 
ja 20+ mm. Müük laost puistes või 
ettetellimisel 20 kg pakendis. Veo-
võimalus. Tel 505 3340 või 525 9239

OST
• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seismajäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vana või vanaaegse ümmar-
guse laua, lahtikäiv, 6 tooli, väiksema 
puhveti või kummuti ja muud mööb-
lit. Tel 503 1849

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
raamatust mööblini. Paku julgesti! 
Tel 5808 1220

• Ostan tsinkvõrku (kõrgusega 1,5 m) 
kokku oleks vaja 30 m, võib olla kasu-
tatud. Tel 5803 8684

• Ostan ehitusmaterjale, võib pakkuda 
ka jääke. Tel 5685 6320

• Ostan väiksema hüdrotõstuki, 
puulõhkumise masina, haakeriistu 
traktoritele T-25, T-40, RS-09. Tel 
5687 5845

• Ostan vanaaegseid POSTKAAR-
TE ja FOTOSID (enne 1945. a), Ees-
ti kohtade vaadetega, sündmustega 
jt. Maksan 5-10 €/tk. Võivad olla 
kasutatud. Tel 5878 3749

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. Tel 
504 3326

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, lepp, sanglepp ja 
kask. Tel 5192 4320
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Kuuluta

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid 
(hall ja sanglepp) kohale toomisega. 
Samuti pakume halumasina (töötab 
nii bensiini- kui elektrimootoriga) 
teenust. Info tel 5349 5103

• Müüa kuivad küttepuud, 15 rm. Hind 
35€/rm, asuvad kuuris. Tel 5664 4292

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa halupuud aastaringselt 30-50 
cm, koos transpordiga. Info tel 503 
0311. Küsi julgelt!

• Müüa tamme ja tamme oksad, 5 
tihu. Lisainfo tel 5385 5694

MÜÜA KUIVA 
EHITUSPUITU 

KÜTTEKS
HIND VÄGA 

SOODNE
Transport hinna 

sees! 
INFO: 5348 3288

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Küti Saeveskis saematerjal, voodri- 
ning põrandalaud, palgi saagimise ja 
nelikanthöövelduse teenus. Info tele-
fonil 5089 215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Võhu Saekaater müüb kuuse-, män-
ni-, ja kaseplanku. Olemas ka muud 
saematerjali. Tel 510 5716

• Terrasside ning aiapaviljonide 
valmistamine. www.kodupuit.ee. Tel 
5888 9999

•  Mü ü a  B a u r o c  p l o k i d  E C O -
TERM+375. Tel 525 2556 

• Puistematerjalide nagu muld, killu-
stik, kruus, liiv jne müük koos trans-
pordiga. Samas pakume ka kallur- ja 
kaeveteenuseid. Tel 526 2314

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Viru Halud OÜ ostab metsakin-
nistuid ja–raieõigust. Teostame 
metsamajanduslikke töid liigniis-
ketes ja raskesti majandatavates 
metsades. Tel 518 4333

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Arielle”, 
“Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 520 2036

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 5141338

• Müüa erineva suurusega kartulit, 
väga varajane „Viviana“, keskvalmivad 
„Laura“, „ Agria“ ja „Alfra“. Asukohaga 
Aasperes, transpordi võimalus. Tasuta 
ära anda loomasöödakartulit. Tel 
5565 1553

• Müüa seemnekartuli suurust kar-
tulit. Suur seeme, „Laura“ ja „Gala“. 
Tel 514 1338

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 53 54 
3002 või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa rapsiseemet „Fenya“. Tel 
521 3382

• Müüa soodsalt sõnnikut. Tel 5685 
8009

• Müüa mesitarud. Tel 5340 0537

• Müüa T-16 ja aiatraktor. Tel 5558 
5956

• Müüa Belarus, 2 telj. Haagis ja 5 t 
kütteõli mahuti. Tel 5358 6829

• Müüa rootorniiduk KRN 2,1, viie-
realine vaoajaja, vaheltharimisrat-
tad (kitsad). Hind kokkuleppel. Tel 
5561 4491

• Ostan seisvat tehnikat: traktorid 
T16, T25, T40AM, T150, MTZ 82, 
DT74-75, E-302, kombain Niva, ZIL, 
MAZ, ekskavaator, haagised, pressid 
jne. Tel 5835 4991

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

Annemäe aiand müüb 
amplitaimi ja teisi 

suvelilli! 
Iga päev 9-18, muul ajal 

kokkuleppel.
Müüa kurgi- ja 
maasikataimi

Tel 506 9685, 
5648 7435

TÜHJENDUSMÜÜK! 
Uued ja vähe kasutatud riided

Allahindlus 50%-70%
Kauplus SELENA 

Tuleviku 6
T-R 10-17
L 10-14

• Müüa isaseid hiidküülikuid. Tel 
5638 4602

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Võtan ajutiselt hooldada koera/kassi 
Lembitu tn. Tel 5846 4798

• Müüa soojustatud koeramaja, ma-
gamisruum ja esik eraldatud. Hind 
soodne. Tel 505 1430

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud Vene 
1/43mudelautosid. Tel 529 1288

• Anname ära konte lemmikloo-
madele. Tel 501 0270, Hulja

•  A n d e r i  Ä r i s  R a kv e r e s  P i k k 
tn.6  müüme vana mööblit,  val-
g u s t e i d ,  k u p l e i d  v a n a d e l e 
lampidele, portselani, maale, vinüül-
plaate ja palju muud. www.facebook.
com/anderipood. Tel 5664 4436

• Head inimesed palun annetage Pär-
nu taastusravisse mineku jaoks. Minu 
konto nr EE024204278649535007 Arvin 
Uutma, ette tänades.

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

Palun tuletage talle 
meelde, et ta Toivole võla 
kenasti ära maksaks.

Tänan!

kl 17 uksed, avatud puhvet 
kl 18 kerged tantsud : 3 bändi
kl 22 rajud tantsud : 3 bändi
kl 02 öötantsud : 1 bänd (kõigile tasuta)

TUTVUS

• 62-aastane mees tutvub üksiku sa-
leda 172 cm pikka autot omava mate-
riaalselt kindlustatud naisega, kellega 
koos minna Viru Folgile festivalile 
kontserdile, kes oleks hea perenaine. 
Kiire! Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

Kevadtööd 
tahavad 

tegemist. 
Ära raiska 

aega!

Telli 
Kuulutaja 

endale 

KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 

617 7717

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Värske kartul kg 1,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Murulauk kg 5,00

Tippsibul kg 2,00

Hapuoblikad punt 1,50

Kibepipar kg 10,00

Küüslauk (Kreeka) tk 1,00

Redis punt 1,00

Tomat (Poola) kg 3,00 3,50

Tomat (Eesti) kg 6,00

Kurk, väike (Poola) kg 2,00

Kurk, väike (Eesti) kg 4,00

Kurk, poolpikk (Poola) kg 2,00

Kurk, poolpikk (Eesti) kg 2,50

Maasikas (Kreeka) kg 3,00 5,00

Maasikas (Eesti) kg 16,00

Murelid (Türgi) kg 8,50

Kultuurmustikad 
(Kreeka)

kg 13,00

Arbuus (Kreeka) kg 2,30

Rabarber kg 2,00

Värske hapukurk kg 8,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

TURUL IGAL PÄEVAL TAIMEDE (tomat, 
kurk, kõrvits, maitsetaimed jne.), 

SUVELILLEDE, MAASIKATAIMEDE, 
PÜSIKUTE MÜÜK!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 24.mail 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud IGA PÄEV 8-16, Laada 39

Siiras kaastunne Hiljale ja Angelisile 
kalli tütre ja ema 

ANDRIT PALMI
kaotuse puhul.

Leinavad Monica, Janne, 
Evelin ja Sulev

S

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild

Selle aasta aprillis täi-
tus Eesti Puuetega Ini-
meste Kojal ja SA Õi-
gusteenuste Bürool esi-
mene tegevusaasta, kus 
üle Eesti on jagatud 
erivajadustega inimes-
tele tasuta õigusabi.

Hille Raud,
SA Õigusteenuste 

Büroo juhataja 

Tänu Justiitsiministeeriumi 
rahastusele saame osutada 
sihtgrupikeskselt disainitud 
teenust, mis on kavandatud 
lahendama keskmise, raske ja 
sügava puudega isikute õigus-
muresid. Pärast esimest aastat 
on sobiv aeg anda väike üle-
vaade, kuidas on abi osutami-
ne kulgenud.

Õigusmurede 
ring on ulatuslik
Juristid on valmis juhendama 
ja abistama peresuhetest tek-
kinud probleemide, näiteks 
laste ülalpidamis- või hool-
duskohustuse mittetäitmisega 
seotud murede lahendamisel, 
elatise väljanõudmisel. 2017. 
aastal rakendus täitemenet-
luseaegne elatisabi nõudmise 
võimalus. Sõltuvalt elatise 
suurusest kohtuotsuses, mak-
sab riik kuni 100 eurot kuus 
(kui kohtuotsuses on elatis 
väiksem, siis kohtu poolt ot-
sustatu).

Oma last abistada on iga 
vanema kohustus. Kahju, et 
liiga sageli tuleb selleks koh-
tuuksi kulutada ja hiljem ka 
kohtutäituri poole pöörduda.

Juristi poole pöördutakse 
võlgade, lepingute, tööalaste, 
eluaset ja sotsiaalteenuseid 
puudutavate küsimustega. 
2018. aasta algus on olnud 
täitemenetlusasjade rohke. 
Muudatused täitemenetluse 

Tasuta õigusabi osutamisest 
erivajadustega inimestele

Abi on helistamise kaugusel!
ÕTB telefonid on 5385 0005 ja 601 5122
www.epikoda.ee/oigusnoustamine

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) sõlmis 
Justiitsministeeriumiga koostöölepingu, millega 
kohustus osutama õigusnõustamise teenust 15 
nõustamiskohas üle Eesti (täpsema loetelu leiab 
EPIKoja veebilehelt www.epikoda.ee/oigusnous-
tamine). Õigusteenuse geograafi liselt ulatusli-
kum korraldamine toob kaasa võrdse kohtlemise 
„saartest setuni ja lõunast põhjarannikuni“ ning 
on üks puuetega inimestele uuenenud õigusnõu 
tagamise eesmärke.

arvelt.
ÕTB kliendiportfelli ana-

lüüsist nähtub, et enim oli 
klientide seas keskmise puu-
dega isikuid (52%), raske puu-
dega kliente oli 38% ja sügava 
puudega abistatuid 10%. Puu-
despetsiifilist statistikat ÕTB 
ei kogu, kuna ei pea seda põh-
jendatuks ebaproportsionaal-
se isikuandmete töötlemise 
vaates.

Esimese aasta statistikale 
tuginedes iseloomustab õi-
gusnõustamise teenust saa-
nud „keskmist“ klienti: 47,4% 
on üksikud inimesed – ma-
janduslik/sotsiaalne toime-
tulek enamasti keerulisem; 
25-49-aastaseid kliente on 
40%, üle 55 aastaseid kliente 
on 41%; vene keelt kõnele-
vaid isikuid 40%.

Õigusmurede esikolmi-
kusse kuuluvad perekonna-
õigusega seotud teemad 44% 

seadustikus on toonud kaasa 
täiturite uusi praktikaid ja sel-
lega seoses asjaajamismuresid 
väga viletsas sissetulekuolu-
korras erivajadustega isikute-
le.

Täitemenetlus ei tähenda, 
et kohustusi ei tuleks täita. 
Seaduses on alles ka põhimõ-
te, millisele sissetulekule ei 
saa sissenõuet pöörata. Kuid 
juurde on loodud 20 prot-
sendi sissetuleku arestimise 
erand ja klausel, et sissetule-
kut ei arestita, kui see jääb alla 
kehtestatud toimetulekupiiri 
(140 eurot). Täituri tegevuse 
kohta „protesteerimise“ täht-
ajad on väga lühikesed, kuna 
avaldus tuleb esitada kolme 
tööpäeva jooksul.

Esimene õigusabiaasta 
möödus töörohkelt
Üle Eesti pöördus õigustee-
nusele 874 puudega isikut. 
Piirkondade esikolmikusse ja 
planeeritust aktiivsemad olid 
Harjumaa, Tartumaa ja Pär-
numaa erivajadustega isikud. 
Aktiivsemad piirkonnad said 
nõustamisvõimalust juurde 
Hiiumaa, Võrumaa, Jõgeva-
maa, Järvamaa ja Raplamaa 

juhtumitest, millest omakor-
da elatiseasju 40%, hooldus-
õigusemuresid 17%, lahutusi 
ja varajagamisi 29%. Teisel 
kohal on 31% pöördujatest 
muresid seoses võlasuhetega 
(kohustustega) ning kolman-
da suurema teemana vajatak-
se 13% juhtumitel abi täiteas-
jade lahendamisel. 57% klien-
dijuhtumistest on pikemat 
koostööd nõudvad – õigus-
dokumentide koostamised, 
juhendamised, it-abi ning as-
jaajamine.

Otsi lahendusi 
esimesel võimalusel!
Juristid panevad südamele, et 
muredele tuleb asuda lahen-
dusi otsima esimesel võima-
lusel. Erivajadustega isikud 
on oodatud õigusnõustamis-
teenust saama 15 tõmbekes-
kuses, kus juristid on valmis 
vastu võtma keskmiselt üks 
kord kuus – seda ei ole liiga 
palju, kuid telefonid töötavad 
ÕTBs kõikidel tööpäevadel, 
helistada ja asja joonelhoid-
mist saab alustada ikka.

Ja veel, alati nimetage, kui 
teile tundub, et teil on oma 
murega kiire, eriti kui tege-
vused on seotud kohtuasjade-
ga ja tähtajad on väga lühike-
sed.

Loodame, et 2018. aas-
ta tuleb murranguline ning 
teenuse avastavad enda jaoks 
eelmise aasta vähemaktiivsed 
piirkonnad, et abivõimaluse 
info jõuab senisest enam ras-
ke ja sügava puudega kaas-
maalasteni. Märgake, hoolige 
ja edastage info!

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. Kuulutus ilmub  Kuulutaja 
paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga päev 10-22
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Rakveres oli muuseu-
miööl avatud krahv 
Gustav Dietrich von 
Rehbinderile kuulu-
nud maja, mida paljud 
mäletavad kui kaua-
aegset linnavalitsuse 
residentsi.

Ülle Kask

Läinud laupäeva õhtul toimus 
üle-eestiline 10. muuseu-
miöö. Lääne-Virumaal ootas 
huvilisi seitse külastuskoh-
ta, teiste hulgas Rehbinderi 
maja, mis ka väga populaar-
seks osutus.

Alates kella kuuest õhtul, 
mil uksed külastajatele ava-
ti, vooris muljetavaldav hulk 
inimesi sisse ja välja, kuna 
seekord piletiraha ei kassee-
ritud.

Rehbinderi maja lahke pe-
renaine, giid-kuraator Kertu 
Karus tervitas külastajaid ja 
tutvustas majas eksponee-
ritud näitusi ning haruldasi 
museaale.

Karus rääkis, et mitmes 
ruumis on väljapanek Viru-
maa Muuseumide aaretest. 
Saab näha kirikuvarasid, 
mammuti hammast, sõjariistu 

ja 2700 aasta vanust pronks-
mõõka, milliseid on Eestist 
väga vähe leitud. Kajastamist 
leiavad erinevad temaatikad 
nagu 1930ndate söögituba, 
kus taustaks kuuleb vana raa-
dioaparaadi kaudu president 
Konstantin Pätsi kõnet. „Kui 
kooligrupid näitust külasta-
vad ja kõlab hümn, löövad 
noored selja sirgu,” märkis 
Karus.

„ R o b o o t i k a n ä i t u -
se tõmbenumber on meie 
Pepper – humanoidrobot, kes 
teid siin ka vastu võttis,” tut-
vustas giid lastele ja noortele 
kõige enam huvi pakkuvat 
näitust, kus väiksemad saavad 
mängida vahvate robotitega, 
räägitakse robootika minevi-
kust, olevikust ja tulevikust. 
„Tegelikult ei kujuta me et-
tegi, kui palju roboteid meil 
kodus on,” nentis Karus.

Robootikanäitusel võis am-
mutada uusi teadmisi alates 
sellest, et 1921. aastal lavastati 
Karel Capeki näidend „RUR” 
(„Rossum Universal Robots”), 
milles tegutsesid tehisini-
mesed ehk robotid. Nimetus 
tuleneb tšehhikeelsest sõnast 
robota – orjus, orjatöö.

Näituse „Kuidas toita 
9,5 miljardit inimest aastal 
2050?” mõte on Kertu Karuse 

Laupäeval, 2. juunil avatakse 
pidulikult Kadrinas perepäe-
va raames XVI vabariiklik 
naismehhanisaatorite kokku-
tulek. Oodata on kuni 70 vap-
rat naist üle Eesti. Kahe kok-
kutuleku päeva raames võe-
takse osa perepäeva melust 
ja kohtutakse huvitavate kü-
lalistega ning saadakse põh-
jalik ülevaade Kadrina valla 
toimetustest ja kultuurielust.

Naismehhanisaatorite kok-
kutulekud said alguse aastal 
1973 Viljandimaal Tarvastus. 
Esimene kohtumine leidis 
aset tubli naistraktoristi El-
miine Ohmanni kodus. Sel 
ajal oli naismehhanisaatoreid 
vähe, aga samas oli aru saada, 
et neid on vaja.

Teine kokkutulek toimus 
Jõgeva näidissovhoosis 1975. 
aastal, kus osavõtjaid oli 
märksa rohkem. Osalejatele 

õpetati, kuidas põldu harida, 
missugune peab olema künni 
sügavus ja põllupinna ühe-
taoline tasapind ja kui vajali-
kud on põllule ajada harkad-
raga „vesivaod“.

Kolmas kokkutulek, mis 
toimus Roosna-Alliku sov-
hoosis (1977) väärib märki-
mist, kuna sellest võtsid osa 
kolhooside esimehed, partor-
gid, agronoomid ja ajakirjani-
kud Moskvast. Koosviibimi-
sel selgus, et hetkel võib olla 
Eestis 300-400 naismehhani-
saatorit. Edasised kokkutu-
lekud olid juba üle-eestilised 
ning südikaid naisi liitus üha 
enam.

Varasemalt on Lääne-Vi-
rumaal toimunud üks kokku-
tulek aastal 2007 ning seegi 
Kadrina vallas Vohnja mõisas 
Ille ja Enn Ambose eestve-
damisel. Ka tänavuse kok-

kutuleku algatajateks on Ille 
ja Enn Ambos, kes ootavad 
kõiki tublisid naismehhani-
saatoreid osa võtma. Oodatud 
on nii endised kui praegused 
naismehhanisaatorid. Kok-
kutuleku kohta saab täpsemat 
infot telefonil 55540361.

Samuti on oodatud kõik 
huvilised osa saama Kadrina 
staadionil toimuvast perepäe-
vast, mis leiab aset 2. juunil 
algusega kell 12. Rõõmu pa-
kuvad kohalikud taidlejad ja 
lõbus tsirkus, on toiduplats 
hea ja paremaga, sportmän-
gud kogu perele, beebiala ja 
ponisõit, vahva raamatutelk 
ning näha saab väikeseid ko-
duloomi ja suuri põllutööma-
sinaid. Päevajuhiks on Ülle 
Lichtfeldt.

Kuulutaja

Voronja galerii poolt kuree-
ritud kunstiprogrammi „Lät-
ted“ neljas näitus avatakse 
Lääne-Virumaal, Naistevälja 
külas, Veskimäe talus, kus on 
üles kasvanud ning elab siiani 
kunstnik Teet Suur.

„Teet Suur on avalikkusele 
tuntud eeskätt Rakvere jõulu-
kuuskede moderniseerijana, 
tänu millele on see väike linn 
mitmel aastal järjest maailma-
kaardil figureerinud,“ ütlesid 
Voronja galeristid Kaili Kask 
ja Raul Oreškin ning lisasid 
„Lätete sarja neljandal näitu-
sel saame aimu, millist kunsti 
Teet igapäevaselt teeb.“ Näi-
tusel saab näha Teet Suure 
skulpturaalseid vorme ja suu-
reformaadilisi installatsioone.

Teet Suur ise iseloomustab 
avatavat näitust järgmiselt: 
„Me kõik oleme pärit oma 
lapsepõlvest ja on asju, mis 
teevad meid selleks, kes me 
oleme. Vahel saavad mõned 
ideed nähtavaks ja võtavad 
kuju nii valguses ja varjus, 
värvis ja materjalis. Saab 
näha tänatehtut või homseks 
loodud ja isegi tulevikutöid. 
Minu kunstikodu on minu 
kunstikindlus.“

Teet Suur on sündinud 
1973. aastal. 2009. aastal 
alustas Suur õppimist Tartu 
kõrgemas kunstikoolis skulp-
tuuri erialal. Kunstikooli lõ-
putööks valis ta lavakujundu-
se Iiri näitekirjaniku Conor 

Teet Suur avab 
installatsioonide näituse

Teet Suur kodutalus.
Foto: erakogu

 Kadrina võõrustab 
naismehhanisaatoreid

Muuseumiööl kostitati külastajaid putukatega

Rehbinderi maja giid-kuraator Kertu Karus humanoidrobot Peppe-
riga.

Foto: Ülle Kask

sõnul inimesi natukene rapu-
tada ja oma mugavustsoonist 
välja tuua. „Kuna hetkel on 
rahvaarv umbes 7,6 miljar-

dit inimest ja juurde tiksub 
iga päevaga umbes 200 tuhat, 
siis tuleb tõsiselt mõelda selle 
peale, kuidas need rahvamas-

sid mingi hetk ära toita.”
Giid selgitas, et kilo liha 

tootmiseks kulub umbes 30 
ruutmeetrit maad ja see ei ole 
jätkusuutlik. Üks alternatiivi-
dest on putukad. Kui võrrel-
da putukaliha veise-, sea- või 
kanalihaga, siis putukaliha 
toiteväärtus on palju kõrgem. 
Selles on rohkem proteiine, 
mineraale ja vitamiine ning 
vähe rasva. Putukaid või us-
sikesi ei hakata tulevikus söö-
ma sellisel kujul nagu nad on, 
vaid kuivatatakse ja jahvata-
takse jahuks ning kasutatak-
se küpsetistes, smuutides või 
putrudes.

Soomes lubatakse juba Ka-
ruse sõnul kasutada putu-
kajahu kondiitritoodetes 30 
protsenti. Näiteks Fazer on 
tulnud turule uudistoodete-
ga, milles kasutab kilgijahu. 
Karus rääkis, et Soome Fazeri 
tööstust varustab kilgijahuga 
eestlane Erlend Sild, kelle fir-
ma kasvatab neid Portugalis, 
kuna Eestis pole piisavalt soe 
kliima.

„Rändrohuritsikaid, kilke, 
jahuusse, mardikavastseid, 
igasuguseid erinevaid vak-
lasid kasutatakse toiduks ja 
need on välja pandud teile 
maitsmiseks,” rõhutas näituse 
giid-kuraator, mille peale nii 

mõnigi kuulaja vastumeelsust 
väljendas.

„Täiskasvanud inimesel on 
blokk peal ja aju keelab pu-
tukaid söömast. Aga lapsed 
tulevad ja söövad neid pihu-
ga, sest nendel ei ole seda tõr-
get tekkinud. 20 aastat tagasi 
poleks me ka sushit söönud, 
küllap 20 aasta pärast süüak-
se ka putukaid. Loomulikult 
ei hakka putukaid ja ussikesi 
tervetena sööma, vaid tee-
me nendest jahu ja kasutame 
toidu see. Vanasti pandi aga-
naid taigna sisse, kui leivavilja 
vähe oli, tulevikus hakatakse 
panema putukajahu.”

Karus lisas, et tegelikult tu-
leb neid erinevaid asju veel 
ja hakatakse tootma tüvi-
rakuliha. Väikesest lihara-
kust kasvatakse lihapätsike. 
Üks selline kotletike maksab 
juba praegu 30 tuhat dollarit. 
Hinna sees on laborantide 
ja teadlaste töö, kuidas liha 
söögikõlblikuks kasvatada. 
Saabub ka hetk, kui see liha 
läheb tootmisse ja siis ei pan-
da enam laborante tööle, vaid 
tööle hakkavad robotid. Kui 
tekib nõudmine ja pakkumi-
ne, muutub tüvirakuliha lõ-
puks odavaks tarbekaubaks.

McPhersoni näidendile „Me-
resõitja“. Alates 2013. aastast 
asus Suur ametisse Rakvere 
linnakunstnikuna. Praegu te-
gutseb ta vabakutselise kunst-
nikuna.

Näitust saab näha Lää-
ne-Virumaal, Naistevälja kü-
las, Veskimäe talus 26. ja 27. 
mail, kell 12-17.

Näitustesari Lätted toimub 
EV100 kunstiprogrammi 
raames. Ly Lestbergi ja Lii-
na Vedleri abiga valmib igast 
näitusest videoülevaade ning 
lisarahastuse leidmisel prog-
rammi lõppedes ka doku-
mentaalfilm.

Kuulutaja
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KONTSERT
Solist

Hanna-Liina Võsa

Dirigent 

Kait Tiitso

R 1. juuni kell 20 
Aseri Rahvamaja

KUNDA 
LINNAORKESTRI

Suve esimeses pooles 
hakkavad Lääne-Viru-
maa publikut rõõmusta-
ma uued suveetendused 
Sagadis, Arknal ja Vii-
nistul, mis paistavad tu-
levat kõik rõõmustavalt 
omanäolised.

Tõnu Lilleorg

Igavus ja armumised 
suvitusmõisas
30. mail esietendub Sagadi 
mõisapargis Vene Teatri su-
velavastus „Kuu aega maal“, 
mis põhineb Ivan Turgenevi 
samanimelisel näidendil. La-
valoos lööb kaasa Karl Robert 
Saaremäe, mängides üliõpila-
sest koduõpetaja Beljajevit, 
kes saabub mõisniku pojale 
eesti keelt õpetama. Lavastab 
Filipp Loss.

„Tegevus toimub klassikali-
ses Vene mõisas, millistest 
oleme lugenud ja ehk isegi 
mõelnud, et sellises kohas 
oleks tore suve veeta,“ rääkis 
Saaremäe. Mõisas on üle 
keskmise igav, sest seltskond 
on üksteisega kaua ninapidi 
koos olnud. Beljajev on lavas-
tuse üks võtmetegelane, kuna 
on teistest erinev.

„Ta on endale teadvusta-
nud, et viibib mõisas töö tõt-
tu, on kõigest teenija ja nii 
teistest madalam,“ iseloomus-
tas Saaremäe oma tegelast. 
See arusaam vabastab Beljaje-
vi liigsetest ootustest teistega 
suhtlemise osas. Teistele te-
gelastele omakorda, kes on 
harjunud käima piki heade 
kommete nööri, näib noor-
mees vaba ja teistsugusena.

Ja juhtub nii, et romantili-
sed tunded Beljajevi vastu te-
kivad koguni kolmel nais- 
tegelasel, sealhulgas mõi-
saproua Natalja Petrovnal. 
Beljajevi jaoks on see täiesti 
ootamatu, sest ta ei tegele 
kindlasti teadlikult võrguta-
misega. „Kui noormees mõis-
tab, et naised on temast 
õhulosse ehitanud, lööb see ta 
endast välja,“ lausus Saare-

mäe.
Lavastust mängitakse loo-

mulikult vene keeles, koha-
peal saab kuulata sünkroon-
tõlget kõrvaklappidest. Üheks 
viisiks võimaliku keelebarjää-
ri ületamiseks soovitas Saare-
mäe enne vaatamatulekut 
tutvumist näidendiga, mis 
pole kuigi pikk. Näitleja sõnul 
võib olla, et loo maailmast on 
hõlpsam osa saada, kui kuula-
ta tegelaste juttu otse, ilma 
tõlke filtrita.

Saaremäel on hea meel, et 
saab töötada koos suurepä-
raste vene näitlejatega. Tema 
sõnul on põnev kogeda vene 
rahvuslikku temperamenti, 
kui tegelaste emotsioonid 
väljenduvad kohati näiteks 
väga kiirelt ja on väga muutli-
kud. „Kogu trupp on Sagadi 
mõisapargist vaimustuses,“ 
vahendas Karl Robert Saare-
mäe näiteseltskonna esmaseid 
muljeid, kui nad paari päeva 
eest Sagadisse kohale jõudsid.

Aasta siis oli 1936
Rakvere Teatri tänavuseks 
uueks suvelavastuseks on 
Arkna mõisas mängitav „Lõi-
kuspeo tantsud“, mis esieten-
dub 14. juunil mõisa kõrval-
hoones. Tegu on üsna naiste-
keskse iiri lavalooga, sest pea-
tegelane Michaelil on tervelt 
viis tädi. Peategelast mängib 
Rakvere Teatri noor näitleja 
Märten Matsu ja lavastajaks 
on Eili Neuhaus.

Lavalugu algab sellega, et 
peategelane, 55aastane mees, 
saabub oma lapsepõlvekoju, 
et vormistada selle müümine. 
Kuid miski äratab temas ellu 
mälestused sündmustest, mis 
toimusid 1936. aasta suvel. 
„Ta hakkab meenutama ja 
näeb toda suve pilt pildi haa-
val aina selgemini ning hak-
kab tasapisi aimama, miks as-
jad juhtusid tookord just nii 
nagu nad juhtusid,“ rääkis 
Matsu.

Esimese asjana tuleb Mic-
haelile meelde raadio, mis oli 
kogu külas esimene ja talle 
meenub, kuidas tädid askel-
dasid ja tantsisid köögis raa-
dio saatel. See mälestus on 

Michaeli jaoks väga südantlii-
gutav ja ta tahab täielikult 
meelde tuletada toda suve, 
mil ta üsna vaestes oludes 
vallaslapsena maailma tund-
ma õppis ja ka erakordsel 
kombel oma isaga kohtus. La-
vastus koosneb niisiis peate-
gelase lapsepõlve meenutava-
test monoloogidest, mis pä-
rast ettekandmist laval elus-
tuvad.

Eili Neuhausi sõnul on 
Michael jõudnud oma elus 
punkti, kus selleks, et edasi 
minna, peab tagasi vaatama. 
„Aga rohkem kui mälestuste 
heietamine, räägib lavastus 
inimlikust vajadusest teise 
inimese järele,“ ütles lavasta-
ja.

Lavalugu räägib lähedas-
test, kes on kõige-kõige kalli-
mad ja olulisemad inimesed. 

Olgu need õed, vennad, tädid, 
onud, tütred, pojad, mehed, 
naised. Neuhaus loodab, et la-
valugu puudutab ja paneb 
mõtlema mitme kandi pealt. 
Eelkõige võiks see meelde tu-
letada neid lähedasi, kelle ole-
masoluga oleme harjunud ja 
ehk vahest isegi nii harjunud, 
et ununeda võib nende mär-
kamine ja hindamine.

„Ehk suudame oma looga 
meelde tuletada, et tegelikult 
on koosolemise aeg üürike. 
See võib mõnikord osutuda 
vaid põgusaks hetkeks ja see 
hetk ongi kõik, mis meile tei-
nekord alles jääb,“ ütles Eili 
Neuhaus.

Sitke meremehe 
vintsutused
NUKU teater toob 1. juulil 
Viinistu katlamajas esieten-

duseks publiku ette kogupe-
retüki „Gulliveri reisid“, mis 
põhineb samanimelisel maa-
ilmakuulsal romaanil. Gulli-
veri mängib Anti Kobin, la-
vastab Taavi Tõnisson ja raa-
matu põhjal on loo näiden-
diks kirjutanud Urmas Len-
nuk.

Gulliveri kisub merereisile 
keskeakriis. Ta tunneb, et on 
küll juba saavutanud omaja-
gu, loonud pere, kuid tahaks 
veel midagi rohkemat. „Kes-
kendume oma lavastuses sel-
lele, miks ta tahab minna, 
milliseid vigu ta reisil teeb ja 
mida neist õpib,“ rääkis Ko-
bin.

Gulliver elab üle laevahuku 
ja satub esmalt lilliputtide ja 
siis hiiglaste maale. Viimaks 
koju jõudes on ta vintsutuste 
tõttu nii haige, et lausa sonib 

Suveteatrihooaeg käivitub juba mais

Hetk „Lõikuspeo tantsude“ proovist Arknal, kui Ülle Lichtfeldt katsub Peeter Raudsepa temperatuuri, taga Sil-
ja Miks ja Anneli Rahkema.

Foto: Kristo Kruusman

ning tema pere asub teda põe-
tama. Gulliver hakkab reisi 
oma peas uuesti läbi elama ja 
koheselt elustub see publiku 
silme all laval.

Näitemängus on oluline 
roll tegelaste eri suurusel. Siin 
on lavastusmeeskond ette 
valmistamas palju põnevaid 
lahendusi, sealhulgas väiksed 
nukud, üks ülisuur nukk ja 
hiigelsuured maskid. Kõik 
need koos leidlike valgusla-
hendustega peaksid katlamaja 
suures saalis hästi mõjule pää-
sema. „Lavastaja armastab 
mängida nuku- ja inimplaani-
ga,“ kommenteeris Kobin.

Lavastuses näeb Kobini sõ-
nul, kuidas Gulliveril tuleb 
käia pikal reisil, et õppida 
märkama oma lähedasi, kes 
tal juba varem, siinsamas ko-
dumaal olemas olid. Lavaloo 
teemadeks on ka julgus, ene-
sekesksus ja võõrasse suhtu-
mine, puudutades nii ka täna-
ses maailmas olulisi teemasid. 
„Kas on mõtet arvata teistsu-
guste ühiskondade kohta, et 
nad peaksid elama nii nagu 
meie,“ tõi näitleja välja ühe la-
vastuses esitatava küsimuse.

Ulja meremehe mängimine 
pole Kobinile uus väljakutse, 
samamoodi mängis ta ingla-
sest merereisijat neli aastat ta-
gasi etendunud suvelavastu-
ses „Kapten Granti lapsed“. 
Kobini sõnul on need lavas-
tused siiski üsna erinevad, 
kuid ühendavaks osaks on 
teatav idealism. Kobini sõnul 
on „Gulliveri reisid“ selline 
koguperetükk, mis pakub ehk 
rohkem täiskasvanutele, sa-
mas ei jää lapsed ilma neile 
huvitavast loost. Kobin lubas, 
et lavastus tuleb vaatemängu-
line.
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MTÜ Lääne-Virumaa 
Pensionäride Ühing
3. juuni algusega kell 13 Roela 
laululaval – Eakate maakondlik 
pidupäev „Ei me ette tea…“. Esi-
nevad Roela taidlejad. Liigume 
koos (Sabatants, Padespann, Me 
lähme rukist lõikama, Kaks sam-
mu sissepoole…). Oriflame too-
dete müük. Pääsme esitamisel 
soe supp. Pääsmete müük teisi-
päeviti Rakveres Rohuaia 6. Info 
telefonil 527 8162

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs 
tasuta!
25. mai parimad hitid läbi aasta-
te DJ Martineero
26. mai hitimasina käivitab DJ 
Magnus Eek

Lääne-Viru 
Pensionäride Liit 
Veel on vabu kohti järgmistele 
2018. a reisidele:
15. juuni Pandivere (Muuga, 

Mädapea, Neeruti, Kiltsi mõi-
sad) hind 49 eurot;
19. juuni Lääne-Lahemaa (Kol-
ga, Näkiallika, Leesi) hind 49 eu-
rot;
27. juuni Märjamaa, Vana-Viga-
la, Velise hind 35 eurot;
2-4. juuli Ruhnu saar hind 176 
eurot;
11-12. juuli Hiiumaa (Reigi, 
Tahkuna, Kassari, Kärdla jt) 
hind 90 eurot;
1.august Lääne-Harjumaa (Saue, 
Kumna, Vääna mõis, Eesti Moo-
torspordi Muuseum) hind 57 
eurot;
21-22. august Läti Cesis hind 118 
eurot;
Info Eve, tel 513 3220
Büroo avatud veel 29. mail ja 5. 
juunil teisipäeviti 10-14 Veski 4 

Rakvere 
Kultuurisündmused
15. mai-2. juuni keraamikanäi-
tus „Varjude mäng, variatsioo-
nid kahele – May ja Ursula 
Avasalu“ Rakvere Galeriis
18. mai-31. august Ly Lestbergi 

isikunäitus „Risti kasvanud“ 
EELK Rakvere Kolmainu kiri-
kus
25. mai kell 14 Virumaa seenior-
tantsupidu Rakvere Teatri hoo-
vil
25. mai kell 18 Rajaotsa Muusi-
kakooli kontsert Rakvere Rah-
vamajas
25. mai kell 18 Rakvere Muusi-
kakooli õpilaste kontsert Rakve-
re Gümnaasiumi Vabaduse tn 
saalis, esinevad solistid ja an-
samblid kõikidelt erialadelt
26. mai kell 18 EELK Rakvere 
Kolmainu kirik 320 aastat –vana 
kiriku installatsiooni avamine 
kiriku kõrval, Lapua katedraali-
koori kontsert kirikus
26. mai kell 22 Jazzukohvik: Re-
del Ruudus & Mirjam Kivisild, 
Rakvere Teatrikohvikus
27. mai kell 11 EELK Rakvere 
Kolmainu kirik 320 aastat – piis-
koplik missa, vitraaži pühitsemi-
ne ja diakoni ordinatsioon, koh-
vilaud
27. mai kell 15 I Rakvere akor-
dionipäeva kontsert „Tiri ja 

tõmba!“ Rakvere Muusikakooli 
saalis
29. mai kell 19 muusikavikto-
riin Rakvere Teatrikohvikus
31. mai kell 10 Laulukaruselli 
Lääne-Virumaa maakondlik 
eelvoor Rakvere Rahvamajas
1. juuni kell 11 Kreisi Noorte-
päev Rakvere Gümnaasiumi 
Tallinna tn maja hoovil, ava-
takse Rakvere Gümnaasiumi 
seinamaaling
1. juuni kell 19.30 pöördes su-
vealguspidu noortele Karmeli 
koguduses
2. juuni kell 12 EELK Rakvere 
Kolmainu kiriku orelisuvi 
2018: Gustav-Leo Kivirand

Rakvere Rohenädala 
sündmused
21.-27. mai toimub Rakveres 
keskkonnateemaline sündmus-
te sari Rakvere Rohenädal.
3.-30. mai fotonäitus „Urban 
dogs“ Lääne-Viru Keskraama-
tukogus, fotograaf Meeli Küt-
tim portreteerib koeri igapäe-
vase linnamaastiku keskel
21. mai-1. juuni keskkonnatee-
maliste raamatute väljapanek 
Lääne-Viru Keskraamatuko-
gus
21. mai-15. juuni laste joonis-
tusvõistluse „Minu roheline ja-
lajälg“ näitus, pildid tuua linna-
valitsuse infolauda 11. maiks, 
joonistusvõistlust toetab au-
hindadega Kristallkotkas OÜ, 
MTÜ Virumaa Mahetootjad
21.-27. mail on Rakveres huvi-
listele avatud kolm avastusra-
da, mis on iseseisvalt nutisead-
mega läbitavad. Avastusrajad 
sobivad kõigile huvilistele ja 
koolilastele. Nooremad lapsed 
saavad avastusradu külastada 
koos täiskasvanuga. Avastusra-
ja seiklus algab siin: https://
keskkonnaharidus.avastusrada.
ee/et?k=lahemaa-rahvuspar-
gi-keskus#c5

22.-26. mai iga päev kell 12 
Rehbinderi maja külastus ja 
giidiga ekskursioon näitusele 
„Kuidas toita ära 9,5 miljardit 
inimest?”, rohenädala soodus-
pilet 3 eurot
R 25. mai õuestöötamise päev 
(õuesõppe päev koolidel ja las-
teaedadel)
R 25. mai öine nahkhiireretk. 
Algus kell 21.30 Rakvere rah-
vamaja keldrisaalis. Sissejuha-
tava loengu „Nahkhiired Rak-
veres ja mujal Eestis” peab ja 
retke looduses juhib vabakut-
seline loodusteadlane, nahk-
hiirte jt väikeloomade uurija 
Matti Masing. Osalemine tasu-
ta
L 26. mai varahommikune lin-
nulauluretk. Algus kell 6. Koh-
tumispaik on Kastani puiestee 
tiigiäärsel rohealal tammede 
all. Sealt liigutakse edasi tam-
mikusse ja vallimäele. Retke-
juht Peeter Hussar
L 26. mai ülelinnaline hoovi-
müükide päev
L 26. mai koerte ja koeraoma-
nike matk „Puhas ring, puhas 
king“. Kogunemine kell 15 Ki-
rikupargis ning viimane kont-
rollpunkt asub Rahvaaias. 
Orienteerumise kestvus kolm 
tundi. Lisainfo villu.valdmaa@
gmail.com
L 26. mai keskkonnakuu matk 
Lääne-Virumaal. Juhendatud 
matk on kõigile osalejatele ta-
suta. Buss väljub AQVA Vee-
keskuse parklast kell 9. Regist-
reerumine kerli.koue@kesk-
konnaamet.ee
P 27. mai Rahvaaia piknik. 
Linnarahvas on oodatud pikni-
kule kell 12. Võta kaasa pikni-
kukorv ja -tekk ning rõõmus 
meel! Halva ilma korral toimub 
sündmus Rakvere rahvamajas
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grilltooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku sealiha. Müügil ka sealihast

saslõkk, grillkoodid, erinevad
grill- ja saslõkivorstid.

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

ÕHKSOOJUSPUMBAD
ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD

KESKKÜTTESÜSTEEMID

Küsi pakkumine info@calidum.ee

55614554; 5110229

MÜÜK, HOOLDUS,
PAIGALDUS

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167 / info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

PRO PLEKITÖÖD
MÕÕDISTAMINE PLEKKSEPATÖÖD TRANSPORT PAIGALDUS

-30%
ALUTSINK LISAPLEKID

6.25€ 4.99€
(4.15€+km)

ALUTSINK TRAPETSPROFIIL

7.45€ 5.99€
(4.99€+km)

ALUTSINK KLASSIKPROFIIL

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 5037729, 3224174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Kevadiselt soodsate hindadega müügil uued STIGA
murutraktorid, muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed, oksapurustid ja
akutooted. Vaata ka lisa www.saed.ee

ROSSMANNI AUTOKOOL
Rägavere tee 22, Rakvere

Info tel 51 07 157, 50 23 840 või www.rossmanniautokool.ee

B-kategooria kursused

E-õppe saate alustada Teile sobival ajal
5. juuni kell 16.30 T-N  ja  25. juuni kell 16.30 E-K
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